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BEVATTENDE

HET VERVOLG DER

HISTORIE
V A N D E

f

HOLLANDSCHE MAATSCHAPPY,

DER WEETENSCHAPPEN.

JL^e Maatfchappy heeft zederd haar laatst

historisch bericht van 20 Juny 1793 , heC

geen voor het XXIX. deel van haare werken
geplaatst is, uitgegeeven het volgende Pro-
gramma voor het Jaar 1794*

^ De
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* * *

JLye Hollandfche Maatfchappy der Weten fchap*

pen, heeft in haare Jaarlykfche groote Vergadering,
den 19 Mey 1794, geoordeeld:

I. Dac het antwoord op de vraag, betreffende da

redenen en oorzaken , dat zemmige Vrouwen , op

zommige plaatzen , na eene natuürl^ke verlosfin

g

,

dikke lichaamen behouden^ tot zin (preuk hebbende:
longe tuttus & facilius &c. geenzins verdiende met
een eerprys bekroond te worden. Zy heeft wyder»

befloten deeze vraag niet weder voortelleilen.

II. De vraag betreffende de Nederlandfche Delf-

fiofen^ welke in 1792 voor de tweede maal, voor

het fonds van wylen den Heer N. W. Kops, is op-

gegeeven, om beantwoord te worden voor i Nov.

1793, niet beantwoord zynde, is befloten dezelve

noch eenmaal optegeeven. Zy luidt dus:

Welke zyn de Delfftoffen , hinnen den omtrek der

zeven Vereenigde Provinciën en derzelver Geasfoci-

eerde Landfchappen te vinden^ van welker verdere

fiafpooring men met genoegzaame redenen nut voor

V Vaderland kan verwachten? Men begeert

geene enkele lyst van gemelde Dclfiloffen, maar te-

vens de redenen , waarom men zich van derzelver

ver-
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verdere nafpoorlngen voordeel voor het Vaderland

hebbe te belooven.

Te beantwoorden voor i Nov. 179Ö.

III. Op de vraag betreffende de Astronomifche B^C'^

fraUle^ voor de tvveedemaal in 1790, onder aanbod

van een dubbelen eerprys^voo/gelleld om beantwoord

te worden voor i Nov. 1793, geen antwoord ontfan*

gen zynde, is beflocen dezelve thans niet weder op-

tegeeven.

\Vyders heeft de Maatfchappy goedgevonden , voor-

dit Jaar , de volgende vraagen voorteftellen.

I. Welke zyn de onderfchelden Rasfen van Schaa»
pen 9 die in de Vereenigde Nederlanden gevonden
worden^ en de vtrfchillende wyzen der bezorging

van dezelven ? Men verlangt hier by te weeten

derzeher gewoone grootte en zwaarte , de afmeetin*

gen en zwaarte van den romp ^ en van de leden ^ da

gewoone langte^ fynheid^ en het gewicht der wol^

het getal der jongen , 'welke zy jaarlyks werpen ; en

of het grooter aantal der wervel beenderen , door den

Hr, D A u B E N T o N in zommigen meer dan in an*
deren waargenomen , aan eenig byzonder ras eigen

zy , dan alleen voor eene Jpeeling der Natuur moet
gehouden worden ? Als meede of '*er onder de verfchiU

lende rasfen noch een oorfpronglyk aan dit land eigen

gevonden worde?

Te beantwoorden voor i Nov. fj^^^

II. Voor het fonds van wylen den Heer R W*
Kops.

Wat# %
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IVat heeft de ondervinding geleerd omtrent het

nut y het geen zommigefchadelyk fchynende Dieren^

hyzonderlyk in Nederland ^ aanbrengen; en ^vdke

omzichtigheid heeft men diensvolgens in acht te net^

men , in het uitroeyen van dezeIven ?

Te beantwoorden voor i Nov. 1796.

ï>e Maatfchappy herinner:: , dat zy in voorige Jaa-

ren de volgende vraagen heeft voorgefteld.

I, Kan men op voldoende gronden^, zoo uit de aan^
tekeningen in de Hospitaalen en Doodenlysten^ als

anderzins ^ hewyzen^ dat 'er in reden van het getal

der Ingezectenen , inzonderheid van de meuwlings
uit Europa te Batavia aangelanden , thans ongelyk

weer Menfchen aldaar ziek "worden en fierven , dan
voorheen , met hyvoeglnge '^vanneer de kennelyke ver*

meerdering begonnen y en van tyd tot tyd toegeno-

men is?

Welken zyn hier van de voornaame oorzaaken ?

En kan men uit den aart der ziekten ^ en uit verge»

lykinge met andere plaatzen , /;; Europa zoo wel als

in Oost ' Indien , maar vooral uit de gefchiedkundlge

plaatshejchryvinge van Batavia , tot eenen trap van
de hoogfle waarfchynlykheid het00gen ^ dat die Stad,
toen de Gragten binnen dezeh

e

, welke weleer , toen

zy voor ééne der gezondfte plaatzen in Oost- Indien^

gehouden werd^ vol water waren ^ nu in fommige-

tyden van het jaar zeer ondiep en droog zyn ^ en ftin-

kende Dampen zich over de Stad verjpreiden^ in

evenredigheid (^behalven andere naadeelige gevoU

gen ) fteeds ongezonder geworden , en zulks derhaU
ye»
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ven als de Hoofdoorzaak der meerdere ongezondheid

te ftellen zy?

En eindelyk , hoedaanige verbeteringen zyn hier^

omtrent , met hoope van een goed gevolg , uit te den*

ken en werkftellig te maaken ?

Voorgefteld in 1782, en voor de tweedemaal in

1788 om te beantwoorden voor i Nov. 1794.

II. Daar, volgens de bekende gronden der Water-

loopkunde, de fnelheid der Rivieren vermeerderen

moet, naar maate (fchoon niet in dezelfde reden)
van de vermeerderde hoeveelheid waters, die zy af-

voeren, het geene wyders een uitfchuuring van den

bodem, wanneer die daartoe gefchikt is, ten gevol-

ge heeft, en langs dien weg te weeg brengt, dat dee-

ze vermeerderde hoeveelheid van water, niet te min
gééne, of flechts weinig meerdere watershoogte op
de Rivier veroorzaakt, geiyk zulks door verfcheide

voorbeelden van vereenigde Rivieren in Italien, die

over een zandig bedde ilroomen, bevestigd word;
daar egter fomniige Rivieren in ons Land, en wel
voornamelyk de Neder- Rhyn het tegendeel fchynt te

bevestigen, voor zoo verre deeze tak, federt, mee
het begin deezer Eeuw, de toevoer van water aan

denzelven, zoo wel by hooge als laage Rivier, zeer

aanmcrkelyk vermeerderd wierd, eerder verondiept,

dan dieper geworden is, en de aanpaalende Dyken,
ten minden voor de federt 177I. gemaakte verbete-

ring omtrent de verdceling van het opperwater tus-

fehen de verfcheide Rivier -Takken, niet zelden in

gevaar gebragt heeft, zo word gevraagd:

Welke is of zyn de redenen^ 'waarom hepaaldlyk

* 3 ii\
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ift lïzat$tgcmeld<s Rlvkr - Tak de uitkomst niet he*

antwoordt maar veel eer jïrydt m(^t den bovenaange-

haalden^ op reden en ondervindingfieunenden grond-
rèiiei der IVaterloopkunde? en byaldien deeze reden

of redenen filet flechts onderftellenderwyze , maar
Vt:'t zekerheid aangeweezen kunnen worden , zyn zy ,

of eenigen van haar van dien aart ^ dat zy door ge^

faste middelen te keer gegaan kunnen worden ? en ^

^ojaa^ welke zyn die middelen?

^ 'Voorgeleid in 179 1, voor het Fonds van wylen

d^-tt Heer N. W. Kops om te beantwoorden voor i

Nov, 1794-

III. Is het Heul/ap in den Persloop uit hefmettinge

niet alleenlyk een hulpmiddel ter verzagting en jiil-

lin'g van Toevallen , mitsgaders ter voorkoming van
derzelver gevolgen ; maar bovendien , een Hoofd-

middel^ waarvan men de geneezing der Ziekte ^ tot

eenen aamnerkelyken trap aanweezlg^ in eenig tyd*

perk derzeïve^ met genoegzaame veiligheid mag af-

f^agten P Zoo jaa : welk is dat Tydperk , ofte die

hyzondere fiaat der Ziekte , hiertoe gefchikt ? Ert

welke is alsdan de bekwaame toediening^ hoeveelheid

en herhaaling in het aanwenden van dit Middel ^

ten deezen einde in acht te neemen? Zo neen; wat
incèt men alsdan houden van de Redenen^ ter flaa-

vinge der verfchillende Leeren opgegeeven P —

Men verlangt niet zoo zeer rcdeneeringen uit den

nart van het Heulfap, ofte uit de ecrf^e oorzaak van

deezen Persloop ontleend, als wel zulken, die fleu»

nen op eigene Waarneemingen en verder op waaniee-

iiiingen van anderen, van die bellipthcid, dat zy ee^

nen
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nen Arts, fchoon misfchicn bevoorens van verfchillen»

de meening , ofte ook van fchynftrydige ondervinding,

behöoren te bepaalen tot zulk eene toeilemniing, vol-

gens welke hy zyne handel wyze voortaan gerustlyk

mooge inrichten naar geleide der beflisfing. (*)

Voorgedeld in 1787, voor het Fonds van wylen

den Heer N. W. Kops, en voor de tweedemaal in

179 1 om te beantwoorden voor i Nov. 1794.

IV. Aan de Maatfchappy vermaakt zynde zeker le-

gaat, by onderhandsch Codicil van wylen den Eerw.

Heere JAN Hooyman, in leven Luchersch Predi*

kant te Batavia , en lid van deeze Maatfchappye
,
ge-

da-

^*) Bedoeling van eenige Uitdrukkingen in deeze Vraag:

1. Inden Persloop uit belnieuing, fchynt de Ziekte - ftoffe

van buiten aangekomen, en het (pyscauai;! onmiddelyk aan-

doende, als de eerfte oorzaak door eenen Aris voor alles in

aanmerking te moeten "worden genomen. De ontlasting en tem-

xning deezer ftolFe fchynt alsdnn by heia het hoofd-oogmerk te

moeten zyn; alle Toevallen fchynen gevolgen ofte uitwerkze-

len van die Üoffe; andere bykouiende oorzaaken kunnen als-

dan flegts de tweeden zyn. In een Persloop uit andere eerfte

oorzasken, is 'er een verfchillend hooTd- oogmerk. Men laat

de bedenkingen over eene alsdan gepaste geneeswy/.e aan haa-

re plaats. Men bepaalt zich tot den gevvoonen Persloop uit

befmertinge, ten einde het voornaame doelwit der Vraage,,

door weeringe van tusfchenkojmende voorwerpen j te beter

in het oog te houden.

2. Waarneemingen eener behandeling der Ziekte, tot eenen

«anmerkelyken trap aanweezig, kunnen alleen beflisfend zyn.

De natuur kan, in laagere trappen, wan -oeglyke raiddelea

verbeteren , cmi du« aan denzelven den fchyn van hulpmiddelen

iaaten , ofte ook de onidentenis vjin gepaste midd«Un vervui-

* 4. lea
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dateerd den 21. August 1782, onder verband van uic*

celooven eenc prsemie van eene Gouden Medaille^ op
haaren gewoonen Stempel gedaagen, aan den geenen,

dewelke de (volgens haar oordeel ) beste Verhande-

ling haar zal hebben geprsefenteerd over de liefde tot

het Vaderland met byzondere totpasfing op den te*

fenwoordigen toefiand van ons Gemeenebest, -— Zo
eeftde Vergadering van %i Mey 1793. daartoe be-

ilotcn, verwachtende de Verhandcliügen der geenen,

die na dien prys willen dingen, voor i Nov. 1794»

V, JVelke is de tegenwoordige Genees- en Heelwy-
ze der Oosc-Indifqhe Volken. , ^oh der Chineezen ? en

weU

len , en dus , uit deezen of geinen hoofde , cene beflisfendö

uitfpraak verhinderen.

3. Men verlangt eene genoe^zaame veiligheid^ zonder eene
volkomene te vereifchen,

4. Redeneeringen uit den aart der zaaken , fchynen in de
Geneeskunde beter gefchikt ter handleidinge tot Proefneemin-

gen, als wel ten grondflage eeniger Leere, die op genomene
groeven alléén veiÜglyk kan bevesLÏgd wordem.

5. Het is niet vreemd, dpt een Arts, bot vierende aan zy-

ne zugt oin eenig middel of handelvvyze, ten beste der men-

fcben , in zwang te brengen , of te doen verwerpen , opge-

merkte verfcbynzelen. vergroot of verkleint, en, uit byzon-

dere gevallen te algemeene gevolgen trekt. Weshalven gééx^e

Proeven, opgegeeven ter ftaavinge eener gewigtige Leere,

ook fchoon men de goede irouw van den Waarneeraer erkent

,

ons tot naavolginge behooren te hepaalen , dan zulken , die

men naa overweeging der omftandigheden bevoelt, dat ver"

fchillende meeningen ^ die in ons be\oorens misfchien hebben

plaats gehad, doen verdvvynen , oïit Jch^njlrjdi^e endervin-^

. dingen ia Qm omzenuwen*
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m^elken zyn de natuurlyke voorthrengfels ^ die zy

daartoe bezigen?

Voorgefteld in 1784, en voor de tweedemaal in

1790, om ce beandwoorden voor i Nov. 1795.

VL IVat keren de laatere ontdekkingen in d&

Scheikunde^ omtrent den Aart der Gisang, en welke

voordeelen zouden fommige Traficquen hieruit kuu"

nen trekken ^ by welke gistende ftojfcn gebezigd wor'»^

den ?

Voorgefteld in 1790, (voor het Fonds van wylen
den Heer N. W. Kops) en voor de tweedemaal in

1792, om te beantwoorden voor i Nov. 1795.

VIL PFelk licht verfpreidt het Scheikundig leer»

flelzel ypn L a v o i s i e R , en de wyze van , volgens

hetzelve ^ de beflanddeelen van dierlyke , plantaar*
tige en andere fioffen te onderzoeken , over de Na*
tuurkennis van V menschlyke lighaam , en over d&
kennis van het geene , het welk voor hetzelve voor*

deelig offchadelyk is ^ en welke voordeelen kan da

geneeskunst thans reeds daaruit trekken ? ...

Voorgefteld in 1792, (voor het Fonds van wylen
den Heer N. W. Kops,) om te beantwoorden voor

j Nov. 1795.

VIII. Welke voordeelen heeft de beoefening der

Metaphyfica het menschlyke geflacht aangebragt ^ en

welke weezenlyk nuttige waarheeden zyn door dezel*

ye in V licht gefield of bewezen^ welke ons zonder
derzelver beoefcninge zouden onbekend ofonzeker ge-
bleven zyn?

Voorgeftefld in 1793, om te beandwoorden voor i

Nqv, 1795.
*5 IX.
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IX. fFciike Inlandfche tot hiertoe min beproefde

Plantgewasfen , kunnen met nut gebruikt , en in

on%€ Jpoiiieken ingevoerd worden y in plaats van
JJitlandJchen Geneesmiddelen ?

De Maatfchappy verwacht hierop ^iilke antwoor-

den, waai in de krachten en nuctigheid dier Inland-

fche Geneesmiddelen niec bloodyk op het getuigenis

van anderen aangenomen, maar op oorf'pronglyke

proeven , en vi^aarneemingen in ons Vaderland gedaan

rusten.

Voorgeftcld in 1793 > om te beandwoorden voor x

Nov. IJ96.

De volgende vraagen blyveir, onder aanbod van

tkn gewoonen eerpiys, voor eün ombepaal-
den T y D voorgemeld.

ï. Naademaal een zuivere Dampkring van zoo

groot belang is voor de gezondheid aer Ingezetenety^

en dezelve by V fiaande ofte langzaam afloopende

fVater in de Rivier Qdze dagelyks in den omtrek van
Batavia met vecle duizenden panden vtiilighteden aan'-

gevuld word^) onr/iogelyk kan verkregen yvorden: -

Welk is het beste Middel , om eene fierkèreJchutiring

en afvoering deezer vuile flojfen te verkrygen en te

onderhouden^ en aan Batavia een zuiverer en ge-

ponder lucht te bezorgen ?

Voorgedcld in 1779.

II. Welke is de beste inrichting om aun de Jeugd
te Batavia eene opvoeding tegeeven^ die meest ge-

f'chikt is 5 om haar yerfland t^ hefchaaven , baar in
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nutHge Konften eti Wcetenfchappen bedreeven ie maa^
ken , eji haar goede zedelyke gevoelens inteboezemen ?

Voorgedeld in 1780.

*

.

' IIL Wat moet men denken van de trapswyze op-

Klinirainge, welke yeele ^ zoo oude ah hedendaagfche^

fVysgeeren hebben gefieldplaats te hebben tusfchen

de Natuurlyke weezens? en tot wdk eene zekerheid

kunnen wy geraaken omtrent het daadlyk beflaan.

van die opklimming , en van de orde , welke de na^

tuur daarin volgt? —^-'-

De Maatfchnppy verlangt op deeze Vraage gééne
Oyernatuurkundige Vcrhm)dclmgcu^ maar zal alleen

Antwoorden, die uit de Natuurlyke Historie onÜQtni
«yn, ia aanmerking nèemen

;

Voorgeüeld in 17 81.,

IV. Welken zyn de beste middelen ^om Tiet gebruik
'der Nederduitfche Spraak onder de Maleiers, Javaa-

nen , Cingaleezen en Malabaaren intevoeren en meer
en meer algemeen gebruikelyk te maake7J% Naade^
waal het ontegenzeggelyk is , dat' Het gebruik der
Spraak eener Natie ^ de andere^ die ze aanleert r.

tneer en meer aan haar verbindt^ haar meer ge-

negenheid en yver voor die Naiie inboezemt ^ z^
gefchikter maakt ^ zo het een nog onbefchaafde Na-
tie is^ tot betere begrippen van Godsdienst^ Zede*

kmde en Natuurkundige Naafpooringen ^ om be-

fchaafdheid van het verftand te ontvcmgen , en dus

bruikbaarer tot de Zeevaart^ Wupcnoeffening^ en
veele andere nuttige en noodzaaklyke Konjkn en

Handwerken te wordeni

Voorgelleld in 178 1*

I
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V. Op te geeven den besten toe/iel , om op de tie*

maklykjie en zeker[ie wyze Proefneemingen omtrent
de verdikte Lucht te kunnen in V 'werk jlellen: 2.

Met den besten toe/iel de werking der verdikte Lucht ,

in Verfchillende gevallen ^ naa te gaan; en inzonder^

fjeid het Dierlyke Leven ^ den groei der Planten^ evt

het branden in lucht van verfchillende digtheid te

beproeven. En 3. aantewyzen^ welke gevolgen of
nieuwe leerIngen hieruit kunnen afgeleid worden"}

Voorgelleld in 1782.

VI. Hoe verre kan men thans uit wel bevestigde

en beflisfende Proefneemingen en Ondervindingen eena

wel gegronde Theorie omtrent den aart van het Vuur\f

en de oorzaak derWarmte opmaaken^ En wat heeft

men hieromtrent nog als twyffelachtig aantemer*

jtenl

De Maatfchappy zng gaarne, dat de geenen, die

na den uicgeloofden prys willen dingen, de Proefnee-

mingen van anderen, welken zy toe flaaving eeneï

Iheorie bybrengen, herhaalden, indien dezelvcn niec

by herhaalinge reeds genoegzaam bevestigd zyn. -

Voorgelleld in 1783.

VII. Dewyl eene ontlasting van Water ten aanzien

van haare nuttige gevolgen niet beoordeeld kan wor-

den, zonder tevens den toevoer en verdere plaatslyko

omllandi2;heden, die zoodanige ontlasting verzeilen,

in aanmerking te neemen, zo word gevraagd;

Kan de nuttigheid^ en derhalven ook de noodzaak»

l^kheid van een Rhynlandfchen Slaperdyk, in geval

van
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van overloopt het zy uit de hefchouwlng van vooren ^

of ook door omwyffelbaare beyindingen aangetoond

'ivorden ?

Voorgelleld in 1786.

VIII Hoe verkrygen de Planten haare voedfels*^

Wat is dezehen hierin voordeeltg of hinderlyW'^. En
welke onderrigtingen zyn ''er , uit het geenc ons hier-'

van hekend is , ten nutte van den Landbouw , of ter

voortkweekinge van de Gewasfen in het alge?neen , t&

trekken"^,

Voorgefteld in 1785.

IX. Welken zyn de onderwerpen ^ betreffende dt

Dieren onzes Vaderlands , van welker verdere naa^
fpooringe men met genoegzaame redenen nut voor het

Vaderland kan verwagten ?

Van zoodnnige onderwerpen verlangt de Maatfchap-

py gééne enkele lyst, maar tevens de redenen, waar-

om men van dcrzelvcr verdere nafpooringen voordeel

voor het Vaderland hebbe te verwachten.

Voorgefteld in 1789.

X. De Prysverhandeling van wylen den HeerPau-
lus Frist, dienende tot antwoord op de Vraage

aangaande het verklaaren der ongelykheden der Sa*

telliten van Jiipiter ^ in het 25ile deel van haare

Werken zynde uitgegeeven , zo heeft de Maatfchap-

py zederc in elk Programma herhaald haare vcrklaa-

ring: dat haars oordeels , de Schryver daarvan weinig

of niets heeft gevoegd by het geene reeds te vooren

door de beroemde Heeren Bailly , de la Grange
CD
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i?n Frisi (zelven) gedaan was, omtrent dit onder*

werp, — en dat hy aan het voornaame oogmerk det

Vraage, om naamenclyk de Theorie aan de fVaarneC"^

mingen te toecfen , en daardoor de gegrondheid zy-

ner Theorie boven die der gemelde Heeren aantetoo-

nen , in het geheel niet heeft voldaan, Zy noo-

digt derhalven, onder aanbod van den dubbelen eer*^

prys^ elk eenen uit, om te voldoen aan het geene by

baar tot volmaakinge van gemelde Verhandeling is

begeerd by het Programma van 1785, zynde dit Ar-

lykel van deezen inhoud.

3, De Maatfchappy verlangt niet zoo zeer, dat de

^s Schryver zich bezig hou de met de enkele Theorie

uit de IFet der aantrekkings kracht afgeleid , maar

veel meer en wel voornaamlyk, dat hy de Theorie.

cp de iVaarneemingen toepasfe, en met dezelven

vergelyke, opdat men, door de meerdere of min-

dere overeenkomst met de Waarneemingen over

den graad van juistheid , zoo wel van zyne als van

andere Theorien^ zoude kunnen oordeelen» -- Het
voornaame oogmerk der Maacfchappy is , om, langs

dien weg, van de Beweegingen der Satelliten van
Jupiter zulke Tafels te verkrygen , welken naauw*

keuriger zyn, dan de tot hiertoe bekenden; 't zy

dan dat die Tafels volgens die enkele Theorie wier-

den zamengefleld; ofwel, zo deeze alleen onvol*

doende bevonden wierden, met behulp van Em^
pirifche Mquatien^ uit de Waarneemingen afge*

leid. En , dewyl de Waarneemingen van den

derden en vierden Trawant onnaauwkeuriger en

zeldzaamer zyn, dan die der Twee overigen, zal

de Maatfchappy zich vergenoegen, wanneer, het

„ geene zy verlangt, voornaamlyk maar omtrent den

5, eers^
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5, eerften en tweeden Trawant , wier waarneeming

5, wel den grootden invloed heeft op de Zeevaart en

5, Aardrykskunde ^ door den Schryvrer wordt vol-

„ bragr."

( De Voorwaarden zyn dezelfden , als ^lo, by voo-
rige Programma's zyn bekend gemaakt.

)

Tot directeuren zyn verkoren de Heercn:

WILLEM PHILIP KOPS, Koopman te Haarlem.

Mr. WILLEM van HOGENDOPvP, Secretaris

der Stad Haarlem.

Tot secretaris:

MARTINUS VAN MARUM, J. L. M. PMl. &
Med. Do&. DireSleur van het Naturalien Kabi-
net deezer Maatfchappyë ^ en van de Phyfifche-

& Naturalien Kabinetten van Teylers Stichting*

Tot leden:

HENRICÜS CONSTANTINÜS CRAS, % F. D.
(S? in lllustri jimpdcedamenfium Athencso Pro*

fesfor ^c. te Amfierdam.

ABRAHAM van STIPRIAAN lüïcius Med. Bo^.
& LeBor Chemie te Delft,

BERNARDÜS HUSSEM, Heelmeester en ExamU
TMtor by 't Colkgie der Admiraliteit t^ Amfter»

danty
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damy LU van V Zeeuwsch Genoojfckap te Flis^

fingen , mede Dirigeerend Lid van V Heelkundig

Genootfchap te Amfierdam,

WILLEM LEURS, Heelmeester in 'sHage.Chin
Majoor hy de Gardes de Corps van Z. D, H den

Heere Prince van Orange^ Lid van het kieelk*

Genootfih, te Amjl^ yan het Bataafsch Genootfch,

te Rotterdam^ en van de Haagfchc en Utrecht*

jl'he Genootfchappen»

JOHANNES CHRISTOPHORUS SCHWAB, Pro-

fesfor Logices & Metaphyfices in Academia Stutt^

gardiana y Duel IVurtembergice a Con/ïllis Auli-

cis^ &€,

De Abt GIUSEPPE OLIVI, Lid van de Academie
der Wetenfchappen en Konften te Padoua.

M. FLAUGERGÜES , Lid van de Academie der

Wetenfchappen te Monpellier en te Lion , ^e, te

Vivier.

*

De Maatfchappy heefc, zederd haar laatst Be-

richt, kennis ontfangen dat zy van haare direc-
teuren döor den dood verloren heeft

De HEEREN

ADRIAAN MOENS, Oud DireBeur Generaal van
Neerlandsch Indien ^ te Batavia^ Overleden dea
12. Oétob. 1792. oud ruim 64 Jaaren.

DA-



VOORBERICHT. kvir

DAVID JOAN SMYYÏi, Raad Ordinair van Neer^

landsch Indien^ te Batavia y 0\^eried«n den 25
Juiy 1792.

HENDRIK vAk STOCKUM , Dire&eur GeneranJ

yan Neerlands Indien , te Batavia.

Wyders heeft de Maatfchappy, van haare l eb-

den, door den dood verloren /

De heeren:

C. C. H. VAN DER AA, Leeraar der Gemeente^

toegedaan de Onveranderde Augthurgfche Confesfie^

te Haarlem , secretaris deezer Maatjhhappye ,

den 22 Sep. 1793, oud ruim 7$ Jaaren.

SALOMON DE MONCHY, Med, DoEtor en Profes-
for te Rotterdam y den 28 January 1794 ^ oud 77
Jaaren, ruim 7 Maanden.

CHARLES BONNET, Lid van den Raad fan Ge-
neve y en van verfcheide geleerde Genootfchappen

^

^txi 19 April 1793, ö'^d 73 Jaaren.

ALEXANDER PETRUS NAHUYS , Medic.DoStor
en Profesfor te Utrecht^ deu 6 April 1794, oud
58 Jaaren.

NICOLAAS LAURENTIUS BURMANNUS , il/^^*

DoEtor en Botan, Profesfor ^ te Amfterdam^ den II

Sept. 1793, oud ruim $^ Jaaren,

WOLTER FORSTEN VERSCHUUR^ Med. Doc^
tor en Profesfor te Groningen ^ den i5Nov# 1793 j^

öUd Sijaareijj^



jcvitt VOORBERICHT.

M. BAILLY , Garde des Tahleaux du Roy , ^ Pan's^

JOSEPH MANDRILLON, Membre des Jcademies
de Bourg en Bresfe (gf de Fhiladelphie^ a Paris.

A. L. LAVOISIER, de l'Academie Royale des Scien^

ces de rinfiitut de Bologne^ de la Société Tlcïve'

tiqut ^ &^c, ^c, a Paris.

}. A. MURRAY, Bied. Do&or en Profesfar te Gqt^

tingen,

BARTIIOLOMEUS FRANKEN, Sttids Chirurgyn
en van het Elifaheth Gasthuis te Haarlem^ den I

Aug. 1794, oud ruim 70 Jaaren.

P. J. YiK^TVAJl.Y'^ ^ Apothekar en Chimist te Amfter-
dam^ den 18. April 1794, oud omtrent 49 Jaaren.

Mr. GERRIT van der VOORT, Pkilofophia Pro-

fesfor te Groningen y den 28 Sept. 1793, oud 28

Jaaren, 10 Maanden.

Daar de Maatfchappy aaBhoudend blyft be-

oogen het bevorderen (zoo veel in haar is)

van het wélzyn des Menschdoms in het alge-

meen > en byzonder haarer Landgcnooten^

vertrouwt zy op de voortduuring van haaïe

hegunftiging, en onderfleuning.

Uit naam der Maatfchappye

M. VAN MARUM;,
HaartetJ^ Secretarie.

-'den 7 Aug. 1794»
*



IN H OUD
VAN HET

XXX. DEED

A•NTwooRD op de Vraage: Sedert lange zoekt

men naar den Eerflen en Algemenen Grond van Zq*

„ delyke Vérpligcing, uit welken men alle meer by-

„ zondere hoofdfoorcen van Pligten zou kunnen aflei-

„ den: De fchryvers over het ze delyke gevoel
„ fchynen zig hicromtrend in enige verlegenheid te

„ bevinden; en de Heer kant heeft ene Grond-

„ ftelling aangewezen , welke zommigen duister, an-

5, deren onzeker of onvrugtbaar voorkomt. Hierop

5, wordt gevraagd: „ Is het redelyk, nodig of nut-

5, 5, tig naar zulk ene E erfte en Algemene Grond-

5, „ flelling te zoeken? Zo ja; welke is dezelve?"^*

door H, C, CRAS^ enz; uit 't Latyn vertaald.

il. De oorfpronglyke Latynfche Verhandeling.

III. Tweede Antwoord ' ^^^ dezelve Vraage^ door

. . . . uit 't Latyn vertaald.

IV. Be oorfpronglyke Latynfche Verhandeling,

* 2 V.



XX INHOUD.
V. P. S. Kok Waametming van tene Lammlg^

heid der Lenden, genazen door het gebruik
van de Plant Rhus Radic ans.

Weerkundige IFaarneemingen op Zwanenburg

*



VERHANDELING
O V E R D E N ^

EERSTEN EN ALGEMENEN GROND
VAN ZEDELYKE VERPLIGTING,

UIT WELKEN ALLE MEER BYZONDERE
HOOFDSOORTEN VAN PLIGTEN
KUNNEN AFGELEID WORDEN:

DOOR
HENRIKCONSTANTYNCRAS, JU-D.

Hoogleeraar in U Natuur-^ Volkeren-^ Romeinsch

en Hedendaagsch Burgerregt aan het

Athenaeum lUuftre te Amfterdam,

ONDER DE zinspreuk:

Ac primam Ulam partem a Natura petebant eique paren-

dum esfe dicebatit,

CICERO,

In 'c Latyn toegezonden aan de Hollandfche Maat-

fchappy der Wetenfchappen in Oétober 1792:

aan welke Verhandeling door de Maat

fchappy in Mei 1793 de gouden
EERPRYs is toegewezen.





VOORREDE, (*)

Alhoewel alle onze kennis e^n wetenfchap met veel

duisterheid doorgaands bewolkt is , zo wel van wege

de aart der voorw^erpen , als om de onvolmaaktheid

van ons verftand ; nogthans is \r niets , aan het

welk de geleerde mannen meer hebben gewanhoopt^

dan om tot de eer[ie beginzelen der dingen en eerfie

grondfiellingen der wetenfchappen te kunnen door-

dringen,

fFanneer de HO hhAiJ DScuR maatschappy
DER WETENSCHAPPEN, ovcr het eer/ie grond-

heginzel van verpligting ene vraag hadt voorgefield^

en mjy na ryp onderzoek , alle de pogingen der latere

wysgeren onvoldoende voorkwamen , en ik zelve ,

^^ok niets beters ontdekt hadt ; wierd' ik te rade ,

my tot de Ouden te keren ^ oordelende het meer ver^

dienftelyk te zyn , door de Leerfielling der ouden wys-

geren op te helderen en te verbeteren , de zedekunde

waarlyk te bevorderen^ dan met onvrugtbare nieu-

wigheden naar den ydelen roem van uitvinder t&

flreven.

Ik

(*) Deze Voorrede is , na de bekroning der Verhandeling ,

metgoedvinden der Hollandfche Maatfchappy , door den Schryver

hj de uitgave gevoegd,

A a



4 FOORREDE.
Ik hen egter niet onbewust^ dat over de uitvindin'

gen der Ouden en de voortrefèlykheid en gehele

waardy van hunne kennis en wetenjchappen^ indien

zy met de latere Wysgeren , voor al zedert des

.c A R T 5 s , vergeleken worden , yverig getwist is ,

zo dat Dezen de verdienfien der latere , Genen de

uitmuntendheid der Oude Wysgeren , niet minder dan

hunne haardjieden en altaren met alle infpanning

van kragten verdedigen. Maar dat groot gefchil is

reeds merkelyk bedaard^ en ook ten dele onlangs be*

.pist , door V geen de Leydfche Hoogleeraar p.

NiEuwLAND in zyne Redevoering over den fta^t

der Natuiirkutidige Wetenfchappen , m^t dien der

fraye letteren vergeleken , en uit d^n aart van beiden

opgehelderd (*), yoortreffelyk voordraagt; ten dele

kan het zelve door ene naamvkeurige onderfcheiding

nog nader vereffend worden en weg geruimd.

Ik ken den Wysgeren , die nu twe éuwm rugwaards ,

met den grootflen roem , de wetenfchappen bevorder^

den , den verdienden lof gaarne toe. Immers kan

tog in de eerfe plaats niet ontkend 'worden , dat zy

in het behandelen der wetenfchappen , door ent

• naauwkeurige leerwyze en flipte orde , meestal de

OU'

(*) Petri nieuwland Oratio de ratione disciplina-

rum Phyficarum , cum ratione elegantiorum , qu« vocantur

,

litterarum comparata , et ex utrarumqus natura illuftrata, Lugd,

fiatav. 17^3.
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Ouden overtrofen hehhen. Ten anderen^ hoe zeer

de roem van de uitvinding der Wiskunde aan den

Ouden toekomt , hebben egter des cartes, huy-
GENs, KEPLEi^, BOYLE, NEWTON, en andere

ligten onzer éuwen^ het nut dier voortreffelyke weten^

fchap^:door ene weider uitgeftrekte toepasfing zeer

vermeerderd en, uitgebreid. Het fchrander brein en

de onvermoeide ylyt van deze groote mannen hebben

te wege gebragt > dat. de Natuurkunde , die voorheen

veelal in niets anders dan in verdigtzels en losfe yer^

onderjlellingen befiondt , niet alleen door ene meerde»-^

re beoeffening derWiskunde zeer veelverbeterdwierdt^

maar ook nog door vele andere hulpmiddelen , weU
ken de Ouden ontbeerden , tot den luister van ene

ware en zekere wetenfchap is opgeklommen. Onder

die hulpmiddelen zyn vooral de vergrotende en ver*

kleinende glazen , verrekykers , lugtpompcn > weer*

glazen^ eleBrizeer- en ontelbare andere werktuigen^

te tellen ; welker uitvinding , voor ver het grootjle

gedeelte , meer aan het blind geval , dan aan opzet*

telyke pogingen zynde toe te fchryven , is het geen zo

groot wonder ^ dat de oudeWysgeren dien hogen trap

van volmaaktheid ^ zelfs niet eens konden vermoeden^

tot welken , hyzonder na de voorligting van den gro'

ten BACON , de Sterre-^ de Schei- en de gehele

Natuurkunde , door de vlytigfle befjchouwing en na*

fporing der Natuur zelve is opgeftegen.

Maar zo geredelyk als ik deze verdienften en roem

A 3 der
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der latere Wysgeren toefta en erken , zo billyi ïs

inyné eisch van gelyke regtmatigheid jegens de Ou»

den: welke my toegeftaan zynde^ zal mogelyk myn6
verdediging der Oudheid niet zo zwak nog onvermo»

gende toefchynen. Want ^ vdor eerst ml ik nu niet

eens aandringen , dat in de Sterrekunde^ook diegenen-

zelve^ welken met ptolomaeus meer dan duizend

jaren gedwaald hebhen , van genen anderen , dan van

hnkundige beoordeelaars , ooit xyn veragt geworden^

naardien hunne vlyt en arbeid niet zelden aan coper-

^fUcvsen-^^v^TO^ oorzaak en gelegenheid gaven ^ om
naauwkeuriger den loop en beweging der hemelfche

lichamen na te [poren , te ontdekken , en te ontvou-

wen : maar dit ml Ik hier voornamenlyk hebben-

opgemerkt en vast gehouden , dat in alles , V welk

niet zo zeer van toevallige ontdekkingen afhangt ,

èn'voor de nafporende yver van het enkel vernuft

Ópenftaat^ de Ouden in zo ver niet kunnen worden

verkleind^ of in de laagte gefteld ^ dat men integen*

deel de kragt van hun vernuft en fchranderheid moet
bewonderen , en in zeer vele opzigten hunne kennis

en leerftellingen^ boyen de latere wysgeren verpligt

is te erkennen en hulde te doen,

In de daad^ om ons tot die wetenfchap^ welke ons

thans het naast aangaat ^ alleen te hepalen^ is de

Zedekunde nietgeheel en al ene Menfchenkundige (^^

(*) Anthropkgifche.
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ffetenfchap? dat is, hangt zy niet geheel en al van

de kennis der menfchelyke natuur af? Wel nu , met

"Welken yv-er , leerzugt , vernuft en doordringende

fchranderheid hebben niet de oude wysgeren de men-

fcheljke natuur nagevorscht , en de binnenfiefchuilhoe-

ken van onze ziel doorfnuffeld en hare oorfprongelyke

driften^ neigingen, begeerten en afkeer opgefpeord

en verklaard? 't Was deze nafporing en daar door

yerkregene kennis der menfchelyke natuur ^ die hen

tot dit allereerst voorfchrift van pligten ; tot dezê

hoogfle natuurwet en algemeen grondbeginzel bragt^

welke alle wysgeren der Oudheid eenpariglyk goed-

keurden , namelyk : Dat het den tuensch betaamt

,

volgens de natuur, of overeenkomftig der natuur, zyn

leven in te rigten. Waarlyk , daar het tegen over-

gefielde van dit grondbeginzel , dat is : dat men zyn

leven en daden tegen de natuur zou moeten inrigten,

van allen zin ontbloot is , en tegen natuur en waar»

heid aandruischt , zoude het ten minflen enigzins

roekeloos zyn^ de waarheid, duidelykheid en zeker-»

heid van bovengemeld zedelyk voorfchrift te willen

in twyffel trekken , terwyl wy de deugden en gebreken

van het zelve, ah ene eerfte zedelyke grondflelling

befchouwd, in onze Verhandeling zelve hebben over»

wogen. Voor onze nafporing derhalven fchynt dit

voornamenlyk over te fchieten,niet, dat Wf op nieuws

wederom naar andere onbekende grondbeginzels zoe»

ken y maar veel eer , dat wy de krègt en ware me-

A 4 ning
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ning van die grondflelUng der Ouden met naauwkeu^

righeid ontwikkelen^ met dugtige bewyzen flaven ^

en^ indien het nodig zy.^ dezelve verbeteren.

De pligten dan , die den mensch betamen en alle

regelen van gedrag ^moeten van zyne natuur worden

afgeleid: waarom de kennis van den mensch en zyne

natuur ten hoogflen noodzaaklyk is. 't Is waar ,

daar zyn ^er geweest^ welke de menfchelyke natuur

daar toe te onvolmaakt en te verdorven agtten ; maar
ik verwonder my , waarom zy dan ook niet even zeer

ons verpand y als zynde een gedeelte van onze na-

tuur^ te verdorven oordeelden , om de wetten der na*

tuur te kunnen kennen. Althans zo dagten zommi-^

gen , en in zo ver waren zy ten minfien aan zig zeU

yen enigzins gelyk^fchoon zy niet in fiaat waren ^

om , buiten ons verfland^ een ander vermogen aart

te wyzen , door ,
'/ welke wy dan , zonder hulp van

ons verdorven verpand , uit hunnen aangewezen

hron 5 de kennis der natuur wetten zouden erlan-

gen.

In de daad , wat zou men van zodanigen Na-
tuurkundigen moeten oordeelen^ die de kragten en

wetten der lichamen zullende opjporcn , dezelven

buiten de natuur der lichamen wilden zoeken ? Dit

deden de fcholaftiken en verdigtten allerlye ver.

horgene hoedanigheden , om daar uit de bewegin^

geny veranderingen , en alle verfchynzelen der zigt»

bare waereld te verklaren; maar deze hunne kin^

der*
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^eragtlge Ugtvaardigheid heeft niet alleen geen

dienst hoe genaamd aan de Natuurkunde toege*

hragt^ maar veeleer dezelve in ene dikke duister*

nis bedolven^ haren luister beneveld en hare voora*

gangen ten hoogfien vertraagd en belemmerd.

Derhalven , daar die losfe onhedagtzaamheid

der Natuurkundigen , met regt is ten kwade ge*

duid ; zoude hst dan den zedekundigen ^ door da

misftappen van anderen gewaarfchcuwd , niet he*

tarnen , dien klip te myden , en integendeel , de

pligten 5 de voorfchriften dier pligten^ en de grond-

ftellingen dier voorfchriften , welken by den mensch

zelven huisvesten^ naar het voorbeeld der Ouden

j

niet buiten den mensch en de menfchelyke natuur y

maar fhuis , en in die natuur zelve te zoeken ?

En deze natuur ^ mitsgaders de eerfe grondftllin-

gen van alle waarheid , v/elke in onze ziel ver-

fcholen liggen , kunnen alleen door de zielkunde^

vooral door de proefondervindelyke zielkunde^ ook

in V algemeen door de Anthropologie of Menfchen-

kunde , gekend worden.

De Geneesheren hebben^ tot betere en grondiger

kennis van V menfchelyk lichaam., deszelfs delen

y

vereniging der leden , zamenfel van beenderen ^

pezen., zenuwen , en deszelfs geheel maakzel^ niet

alleen de Ontleedkunde te hulp geroepen , maar

ook het menfchelyk lichaam , met dat der overige

dieren vergeleken^ welke de vergelykende Ontleed-

A 5 kunde
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kunde genaamd wordt. De Wysgeren magen dit

voorbeeld der Artzen wel volgen ^ en de menfché^

iyke ziel en alle hare bezeffen , gevoelens , neigln^

gèn^ verlangens en afkeer met dié der dieren vè¥^

gelyken. Dezen weg /Joegen de Ouden in , en

dezen weg heeft cicero voor al betreden^ die^

om de menfchelyke natuur wel te doorgronden ;

niet flegts de jonge kinderen met oplettende aan*'

dagt gade floeg ^ maar in zyn onderwys en aan*

drang der pligten niet zelden de voorbeelden van

redeloze dieren heeft ly gebragt , in welken hy

vaak de uitffekendfte afbeeldzels van deugd , ook

zelfs van belangeloze deugd ^ ten hoogflen bewonderde.

Waarlyk , de opmerkzaame ondervinding is de

moeder van zekere kennis en wetenfchap. Met hulp

en op geleide van deze getrouwe Leermeesteres heb*

hen de beroemdfie Natuurkundigen , al wat zy in de

lichamen waarnamen ^ vlytig opgezameld ^ en daar

tut de algemene wetten ontdekt en opgemaakt^ uit

weiken zy de verfchynzelen der zigtbare waereldzoU"-

den kunnen verklaren^ en op deze wyze het heerlyh

gebouw van hunne wetenfchap luisterryk optrekken.

Dit is hun voortreffelyk gelukt. En waarom zouden-

wy dan niet gewettigd zyn ^ deze veilige en nuttig^'-

herwyze , uit de enge grensperken d;;r Natuurkunde-.

tot de befchouwing der menfchelyke ziel over te bren»

gen^ en^ met aflegging zo wel van alle losf
e -onder

-

fleUingen ah van hoogvliegende grondbeginzekn ,

lie-
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liever^ volgens het voorfchrlft van bacon, ook hier

de natuur zelye te raadplegen ? Wanneer wy op Jie

natuur onze aandagt naar behoren vestigen , dan

eerst kunnen y^y die oorfprongelyke heginzelen en

èerfte grondftellingen ontdekken ^ die in V menfchen

ziel huisvesten^ en uit welken de Reden , vervolgens

te hulp wordende geroepen^ door wettige redekave^

Vingen en hejluiten de voorfchriften van pligten en

allerlye deugden opfpoort, V Zyn deze voorfchrif-

ten^ welken even als hunne grondftellingen ^ van het

inwendig ligt en de natuur onzer ziele zelve ajkom^

flig ^ even daarom natuurt yke wettem
gtnaamd worden, 't Zyn deze voorfchriften , wel'

ker aaneenfchakeling en verband zodanige bondige

wetenfchap voordbrengt , die op vaste gronden geves*

tigd^ vrugthaar en genoegzaam is , om onze daden ,

in alle gevallen van ons leven ter bereiking van hst

eindoogmerk van ons beftaan , te beftieren.

Wy dan^ dezen weg ook volgende^ bevonden in de

daad^ dat 'er vele^ zo wel andere ^ als ook zedelyke

grondheginzels , in onze ziel verfcholen liggen , en

maakten dus ook gene zwarigheid^ meer ^ dan ene^

zodanige grondfïellingen voor de Zedeleer aan te

nemen : V welk niet ligtelyk kan berispt worden ,

indien men maar de eindoogmerken der wetenfchap-

pen van derzelver grondbeginzels behoorlyk onder-

fcheidt : immers , alfchoon de Wiskunde maar één

voorgefteld oogmerk heeft , wie heeft nogthans ooit

onder'
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onderftaan ^ hare fïelUngen en waarheden allen van

flcgts één enig grondheginzel af te leiden ? Ook dunkt

het niemant vreemd^ dat ik de Vier grondflellingen

^

welken ik van de natuur en V wezen der menfchelyke

ziel heb ontleend , dikwyls , door ene ^redekundige

/preekwyze (*j ,
gevoelens (f) heb genaamd : dit

ftrydt in V geheel niet met het gebruik van dit woord

hy de Latynfche (§) nog by de Nederduitjche Schry-

veren. Ik heb geenzins dit woord gebezigd voor het

vermogen zelve van onze ziel om zekere voorwerpen

of waarheden te kennen ; in hoedanigen zin de voor-

flanders van V zedelyk gevoel dit woord ne^

men , althans moeten nemen , zo zy anders verftaan*

haar willen fpreken, In tegendeel ^ gevoelens
zyn by my de ecrfte bezefen , dat is , d>e hezefde

waarheden zelven, welken aan enen iegelyk oplet'

tende terftond zo blykbaar zyn , dat niemant dezelven

zonder zyn verftand geweld aan te doen , kan ont-

kennen: hoedanige vele eerfïe bezeffen in onze ziel

dadelyk fchuilen , zo als de ondervinding ons van

alle tyden heeft kunnen doen opmerken ; zo als de

fchrandere leibnitz byzonder heeft aangetoond ,

en de Wiskunde alleen zelfs ontegenzeggelyk bewyst.

Deze eerfte bezeffen , en ook andere uit dezelven afgek-

leide

(*) Metonymia, (f) Senfus,

(§) Cicero IL De Leg. I. IL De orat. ^23. Pro dom.

35. Pro Cluent. d-. Quintil. VUL 5.
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leide hevattingen^ wmmeer die byzonderlyk van de

neigingen f verlangens en afkeer oorjprongelyk^ of

daar mede verbonden zyn^ dan worden die ^ 'volgens

het oordeel van den fchranderen s u l z e r in zyne

zielkundige Verhandeling over den Zedelyken

Mensch (*) , in enen eigenlyken zin gevoelens
genaamd.

Eindelyk moet ik nog met een enkel woord de zwak*

heid van die genen te gemoet komen , welken en&

zekere zorg ^ lust., ofook ene gewoonte van enigzins

zuivere taal te fchryven , of berispelyk vinden^ of

ten minften van geen belang oordelen. Het doet ons

moeite , dat 'er nog geleerden van ene zo bekrompen

denkwyze gevonden worden., over welken cicero
reeds klaagde^ namelyk^ die niets goedkeuren^ als

V geen zy zelven vertrouwen te kunnen bereiken , en

daarom , . V geen zy wanhopen te kunnen navolgen ,

onedelmoedig veragten. Men vergunne ons defchons
aanmerking van cicero hier te berde te brengen»

Dat zodanig een , zegt hy , den pen voerc , en zyne

gedagten in gefchrift ter neder fielt , die dezelven

nog in orde weet te fchikken, nog op te helderen,

nog door enige aangenaamheid den lezer uit te lokken;

dit

(*) Zie M^moir. de fAcnd. Roy. de Berlin de TAn i/dp.

Of de Vertaling van gemelde Verhandeling in de uitgelezene

Verband, over de Wysgeerte en fraye Letteren door den

Hoogleeraar joh. fred. hennert IV, DMJtr. 1784.
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dit is het werk van een mensch , welk van den legen

' tyd , en van de vvetenfchappen een onmatig misbruik

maakt. (*> En een weinig lager : Steeds heb ik

die wysgeerce voor volkomen geagt, welke omtrend

de gewigtiglle vraagftukken met ene zekere vloeijende

rykheid en cierlykheid kon redekavelen. (§J Onder-

tusfchen hegeer ik met dit gezag geenzins te beweren ^

dat bondige gefchriften , zonder cierlykheid van taaly

geen nut zouden doen. Vele uitftekende werken we-

derleggen met de daad dit volkomen : paar zulks

wettigt niemant ^ om goede ^ zuivere^ of ook cierly»

ke taal^ te veragten.

(*) Mandare qiiemquam licteris cogitationcs fuas , qui eas

nee disponere nee illuftrare posfit , nee deleétatione aliqua

allicere leélorem , hominis est , intemperanter abutentis et

otio et liiteris. Tusc. qu. I. 4.

(§) Hanc enim perfeftam philofophiam femper judicavi,

quae de maximis quaeftionibus eopiofe posfet ornateqiie di-

eere. Ibid.

IN-



INHOUD.
INLEIDING.
EERSTE DEEL.

Over de Redelykheid, Noodzakelykheid

en Nuttigheid Van het zoeken naar ene

Eerfte en Algemene Grondftelling van Ze-

delyke Verpligting, uit welke men alle

meer byzonde^e hoofdfoorten van Pligten

zou kunnen afleiden.

X. HOOFDSTUK.

Of het Redelyk is , naar den Eerfien en Alge-

menen Grond van Zedelyke Verpligting te zoeken ,

uit 'Welke men alle meer hyzondere hoofdfoorten

van Pligten kan afleiden,

II. H o o F D S T U K.
'

<

Of het Noodzakelyk is , zodanige Eerfte en Algc^

mene Grondftelling , ah gevraagd wordt , op ts

fporen*
III. HOOFDSTUK.

Of het Nuttig is , zodanige Eerfte en Algemene

Grondftelling van Zedelyke Verpligting na te

vorfchen.

TWE.



INHOUD.
TWEEDE DEEL.

Over die Eerde en Algemene Grond-
ftelling , of Grondftellingen , welken als

zodanig kunnen worden befchouwd , en^

voor zekere en zuivere bronnen gehouden

,

uit welken men alle meer byzondere hoofd-

foorcen van Pligten zou kunnen afleiden.

I. HOOFDSTUK.
Over de Gronden der Zedelyke Ferpllgung in V

algemeen.

II. HOOFDSTUK.
Over zommige eerfle Grond[lellingen der Xedeleer ^

'Welken hoven anderen byzonderlyk zyn aange*

prezen,

III. HOOFDSTUK.
Over de Menfchelyke Natuur^ en welke Eerfle en

Algemene Grondftellingen van Zedekunde uit de-

zelve Voordyloeijen*

IV. HOOFDSTUK.
Eenige Aanmerkingen ter 'meerdere uitbreiding en

nadere bevestiging der vier Eerfte en Algemene

Grondftellingen der Zedekunde , welke in V vo^r^

gaande Hoofdftuh uit de Menfchelyke Natuur zyn

afgeleid.

•BESLUIT.
VER-



VERHANDELING
TER BEANTWOORDING DER 2ÉDEKUN'
DIG-WYSGERIGE PRYSVI(AAG, DOOR
DE HOLLANDSCHE MA AT SCHAPP'i? \
DER WETENSCHAPPEN, INT JAAR

MDGCLXCI OPGEGEVEN»

„s edert lange zoekt men haar den Eerften en Al-»

„ gemenen Grond van Zedelyke Vtrpligcing , uit

5, welken men alle meer byzondere hoofdfoorten van

„ Pligten zou kunnen afleiden: De fchryvers over hec

,, zEDELïK GEVOEL fchynen zig hieromtrend in

y, enige verlegenheid te bevinden (^); en de Heer

„ KANT heeft ene Grondilelling aangewezen (^)^

5, welke zommigen duister , anderen onzeker of on-

^, vrugtbaar voorkomt (£•). Hierop wordt gevraagd

l

5, ,5 Is het redelyk >, nodig of nuttig naar zulk ene

55 „ Eerde en Algemene Grondilelling te zoeken?

5j „ Zo ja; welke is dezelve?''
"

(^) HuLSHOFF over Gods Wetgevende Magt , in dè

Stolp. Verhand. gedrukt te Leyden 1765. Hoofdft. IV.Dyz.

fcl. 33—35*
Cby Grundlegimg zur Metaph. der Sitten. 52. 2weyte Aufl*

i)y j. H. Hartknoch. Riga 1785.

Có Kant Crkick der Praft. Varnunft..Ibid* 178a. Voï*^

rede S. H*"'?* Zen o over Ongeloof ea Zddeij R 10.
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INLEIDING.

G<'een tyd was 'er ooit, in welken de wetenfchap

der Zedekunde geheel onbeoefFend en verlaten was

by zodanige Volkeren, by welken ten iliinfte enige

zorg, hoe klein dan ook , voor de befchaving van

het verftandelyk vermogen der ziele , nog overig was*

Immers de Wyzen van Griekenland hadden reeds óuds-

tyds de voorfchrifcen van doen en laten in korte fpreu-

ken vervat, en die fpreuken in den Delphifchen Tem-

pel aan de geheugenis der Menfchen toegewyd en

aanbevolen. Theognis, phocylides, mim-

N ER MUS, sïMONiDEs en andere rpreukdigters(<s:),

hebben de regels van gedrag en wandel in digtmaac

voorgefteld: en aesopus heeft den Leertrant door

Fabelen ofVerdigtzels, door de Ouden reeds beproefd,

opzettelyk tot het Onderwys in 't beflier der menfche-

iyke daden overgebragt : ene Leerwyze , welke de

algemeenfte zaken in byzondere voorvallen vertonende,

en wat waar of valsch is, met een verfierd voorbeeld

tanwyzende , even daarom voor het begrip van 't on-

geleerd Gemeen, en de bevatting der Jeugd byzonder

gefchikt is geoordeeld.

Daaj

Q4j Gnomd*
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Daar was eens een tyd , dat de Griekfche Wysge-

ren met de befpiegelingen van verborgene zaken, en

navorfching der geheimen der natuur , meestal zig

bezig hielden . maar socrates bragt het eerst hun

van de befchouwingen der lichaamen, derzelver krag*

ten en werkingen , tot die van het gemene leven ; toe

het onderzoek van goed en kwaad, van deugd en on-

deugd (^). Toen kwamen vele Wysgeren en wys-

gerige Scholen te voorfchyn, die niet flegts, gelyk

voorheen, omtrend de aart en natuur der lichaamen,

en omtrend de Rede- en Redeneerkunde , maar vooral

omtrend de inrigting van ons leven en gedrag, om^

trend onze zeden , handel en wandel , en ter navors-

fching en bepaling van het hoogfte goed, hunne vlyc

en yverigfte nafpooringen befteedden* Onder dezen

waren behalven plato^ xenophon, theo-

pijRASTus en ARIST0TELES5 ook nog beroemd

ZE NO CITTIEUS, MENEDEMÜS, ARISTO,
ARISTIPPUS, EPICURUS5 CALLIPHO, HIERO-

NYMQS, DIODORUS, CARNEADES, CHRYSIP-

p u s en anderen , welken tot verfchillende Seélen

behoorden , en of Academici , of Peripatetici^ of

Megariciy of Eretriaci 9 of Cyrenaici^ oï Epicu-

risten , of Stoicynen genaamd wierden.

Hoe

(^)DioG. LACRTias Prooem. Segm. T4et 18. et Libr.'

IL Segm. ló et 20. Senec. Epist. 71. Cicero Acad. Qu.

Lib. I. c. I. et 4. et Lib. lh*DeFimb. Bpnor^ ?/ Makr. Ca^. ï#

B 2
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- Hoe zeer ook de gevoelens van alle die Wysgeren

over het Hoogde Goed verfchillende waren , heefc

CICERO nogrhands te regc geoordeeld (^), dat die

allen gevoeglyk tot drie hoofdfoorten konden gcbragc

worden. Want, voor eerst, zommigen beweer-

den , even als ware de mensch niet dan louter lichaam

,

zonder geest , dat zyn Hooglle Goed ook alleenlyk in

Geneugte , en zyn Hoogde Kwaad , alleenlyk in

Sniert beftondt, en dat Geneugte en Smert ter zyde

gefield wordende , 'er gene beweegredenen , gene

prikkels zouden overblyven , welken onze ziel om
iets te begeren , of te vlieden zouden kunnen aan-

zetten. Dit was de leer van aristippus en van

de School der Cyrenaici: dog welke epicurus te

week 5 te laf, en beneden den luister en agtbaarheid

der Deugd agcende, daarom dezelve tragtte te mati-

gen , en die Geneugte tot de zuiverer aandoening der

ziel, totregtvaardigheid, tot eerlykheid, tot de kragt

an een verheven gemoed , die den mensch van alle

vrees , angst en bekommering ontheft , met één

woord, tot de ware Wysheid zogt te bepalen. Ten
TWEDE, anderen hielden ftaande, even als of de

mensch , in tegendeel , niets lichamelyks hadde , niets

dan enkel geest ware; dat de eerlykheid van zeden

het toppunt der wenfchelyke zaken was ; dat . de

Deugd alleen en op zig zelve verkiesbaar was , zonder

enig

C^) De Finih. Lib, V. c. 7 et 8.
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önig opzigt van nuttigheid en voordeel : in zo ver

zelfs, dat, indien men hier nut en voordeel beoog-

de , dit doel den luister der deugd onmiddelyk zou

verdooven en bezwalken ; al het geen de maatfchappy

dut en fteunt ^ ogenblikkelyk doen vervallen ; alle

vriendfchap , alle deugdsbetragting , en pligten in

enkele rook doen verdwynen. Dit gevoelen heeft

2ENQ de grondlegger der Stoicynfche School, ver*

jdedigd , zynde hier in door aristo,chrysippus,
ÏIERILLUS , BRUTUS, CATO, EPICTETUS,
SENECA, MARcus AURELius, eu vele andere

Wysgeren nagevolgd. Ten derde, eindelyk

,

hebben wederom anderen, zoals callipho en de

oude Academici^ en Peripatetici^ beide die leerftel-

iingen in diervoege verenigd, dat het Hoogde Goed
wel beftondt in eerlyk te leven , maar ook te gelyk

an het genot te fmaken van die zaken , tot welken de

Natuur den mensch het eerfte noopt , en welken die

JMatuur als 't ware hem toekent: derhalven, alfchoon

de wysheid de allerwenfchelykHe van alle zaken is,

dat niet te min het Hoogde Goed tot den gehelen

mensch moet behoren en betrekkelyk zyn; en dat

de Deugd die eerde beginzels en verlangens der natuur

geenzins zo verfmaadt, dat om het leven gelukkig te

inaken , buiten en behalven de Deugd niets anders

»jiog ZQude kunnen bykomen: integendeel, dat beide

die zaken , Deugd en Geneugte , op het allernaauws;

iTiQt elkandcren verenigd waren. En dit is die Jeer-»
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Helling , welke aristoteles en zyn zoon n i c o-

M A c H u s voorgedaan en t h e o p h r a s t u s en

ANTiocHus gevolgd hebben , en welke cicero
Qpzcttelyk met veel kragc en fierlykheid ontvouwd en

yètflcdigd heefc (a),

Gelyk met den ondergang der Griekfche en Romein-

fche Burgerftatcn alle voortrefFelyke Wetenfchappen
'

ten gronde gingen, zo wierdt ook de Zedekunde min-

der beoefFcnd, en zonk in een diep verval. Immers

de Wysgeren van den derden en vierden éuwcn ,

PLOTINUS, AMELIUS, PORPIIYRIUS,
J A M-

B L I c H u s , p R O c L u s , die Platonisten genaamd

wierden , leidden zig meer op de Bovennatuur- dan op

^e Zedekunde toe. Hier na, om dit flegts als met

den vinger aan te roeren , hoewel de verwoestingen der

Noordfche Volkeren in Italië de donkerfte onkunde

een gevolge hadden , heeft wel BoëTHius egter

.AKI sTOTELES, wiens Wysgeerte hem byzonder

jbeviel , uit het Grieksch in het Latyn vertaald , 'c

welk vervolgens tot het grondvesten der Se61e van de

§cholastiken fchynt aanleiding te hebben gegeven:

maar die scholastiken waren geheel en al aan de

leerftellingen van aristoteles verkleefd en ver-

duisterden niet alleen de fchone zedekunde met dorre

len ydele gefchilftukken, maar bedorven dezelve geheel

Öoor het inmengen der voorfchrifcen van de Kerkva*

deren

(«^ Libr. V» De Fimb. Bonor. ei Mahr^
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deren en der leerftellingen zo wel van 't Pauzelyk- als.

Romeinsch Burgerregc: welk onheil en ramp nog de

zogenaamde Cafuisten door veelvuldige vergèzogte fy-

tiigheden en nutteloze vraagftukken niet weinig ver-

groot hebben.

In deze verduistering der voortreffelykfte Weten-

fchap, wanneer haar behoud byna wanhopig ftondt,

verrees baco verulamius als enq nieuwe zon

,

om alle volkeren rondfom met zyne heldere llralen te-

verligten, en den waren weg aan te wyzen, die alleen

gefchikt is om de zuivere wysgeerte te herftellen.

De befchaafde wetenfchappen dan ook wederom hier

doof ontluikende, en zo groot een leidsman nu voor-

iigtende , zyn 'er met den tyd ook andere voortreffe-

lyke mannen, byzonderlyk jje groot, pufen-
DORF, CUMBERLAND, THOMASIUS, LEIÖ-

NITZ, BUDDEÜS 9 BARBEIRAC, WOLFF,
SHAFTESBURY, HUTCHESON, BURLAMAC-
Q

u

I , M'ONTESQUiEu, en vele diergelyke ligten

opgekomen, die met de kennis en geleerdheid dor

oude Wysgeren toegerust, de Wetenfchap der Zede-

leer zo gelukkig beöelFenden , befchaafden en völ-

liiaakten , dat zy de vorderingen der Oudheid zo al

riiet overtroffen , ten minften evenaarden.

Maar het geen wy dus tot lof van onze éuwen in

het herftellen van den luiller derWysgeerte en hyzon-

^er der Zedekunde aanroerden, moet niet in dien zin

Hförden opgevat, als waren nu in dezelve alle twisten,

P 4 idsf

I
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der Geleerden vereffend en alle gefchillen uit den we^
geruimd ; geenszins! Want v^or eerst , is de oude.

twist nog even zeer levendig, of de EerJykheid van

Zeden en de Deugd zonder bet minfte nut en voordeel

door bare eigen' glans en luister fchirtert en gebeel

belangeloos is , dan of voordeel en geluk niec de

Deugd zo is verknogc , d^Tït zodanig voordeel en gelufc

voor een uitlokzel en prikkel tot goede daden , voor

ene gepaste en betamelyke beloning van eerlyken ban-r

èQ\\ en dus ook de begeerte en ürek naar dat geluk

voor ene loffelyke bron onzer bedryven kan en mag

gebonden worden. Ten tweden fchync bet gefcbil

,

*t welk mee zo veel yver en drift gevoerd wierdt, nog>

niet geheel beflist, of de daden der Menfchen door

bare eigene natuur en wezen goed en kwaad z^ii , 't

welk de SQholasukenh^yN^^xèim (^); dan of de goed©

daden alleen daarom goed zyn , om dat God die gebo-.

den , en de kwade daden alleen daarom kwaad zyn , om
dat God die verboden beeft C^), van welk gefcbil d©

(/f) Dfi scHOLAisTiKEP? Zyii hicr in nagevolgd 4oor de

GROOT, LEIBNITZ, WOLFF, MONTESQUIEU, BUCKY

I)e Moratitaie Actionum Interna -' Lipf. 1732. Vergel.

Il, C üD WORTH de Interna et Immutab, rei moral. feu jfufti

^ Honefli natura : in Syftem, Intell. Tom. II. p. 615 et fcqq.

(^) Dit i.5 het gevoelen van püfendoref, s.elden,

eARBEiRAC, de beiden cocceji, buddeus, en dion.

'^ANDïWYN?ERS8E in zync yerhamieHBg : De liheni*
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twïsc over d^ aart en natuur der verpligriog geheel en

d afhangt en oorfprongelyk is. Maar ten derds ^ zya

tooral de gevoelens der Geleerden over den eerllen

grond der Verpligdng, over her eerfle en algemene-

grondbeginzel der Zedeleer, over de eerfte Zedelyk^

Wet, over den bron en oorfprong van alle Deugd ea

Pligt nog ten hoogften verdeeld. .Want zo dra de

Wysgeren hebben begonnen de regels onzer daden ia

zekere orde en verband te brengen , en ene naauvvkeu-

rige Zedeleer of wetenfchap van pligten te ontwerpea

en voor te (lellen , hebben zy naar een eerfle en alge-

meen grondbeginzel ge2ogt,uit het welk alle zedelyke

ksfen en voorfchriften van pligten zouden kunnen

worden afgeleid. Dog daar het vinden van zodanig;

grondbeginzel ene allermoeilykfte taak was, verwekte

zulks veel gefchil onder de Geleerden , zo dat dezea

de voetllappen der oude Wysgeren drukten ; dog

genen liever njeuwe grondbeginzelen uitdagten ; wel-

ken wederom door anderen berispt en verworpen zyn-,

de, wierden zommigen eindelyk over zo veel moeilyk-

heid, twist en onzekerheid zo verdrietig, dat zy toe

ons geweten, tot deszelfs vlug oordeet en beflisfing,

en als 't ware , tot een natuurdrifc en gevoel , 't welk

van wege de onderwerpen, die he^: beflisE , het

ZE-

%i$mQ Traj. ad Rhen, 174^. p. 23. En nog in ene andere

Verbandeliug: J}c Legiim Phyji€arum et MaxaMum Harm^-^

^?^, Ibid.

B5
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ZEDELYK GEVOEL genaamd is, hxin toevlügg

namen,

In zo grote dobbering dan van gevoelens om trend

een zo belangryk onderwerp; in zovele vertwyfFeling

der hedendaagfche Geleerden omtrend de meeste za-

ken , welke op geen wiskundige zekerheid kunnen

fteunen ; en dus in zo grote noodzakelykheid om die

wetenfchap, die de zeden der menfchen beflieren, de

pligten afbakenen en de geleidfter tot het waar geluk

moet zyn, op vaste beginzels te grondvesten; heeft

de Holiandfche Maatfchappy derWetenfchappen, ter

verbreiding van geleerdheid te Haarlem gevestigd en

bloeijende , deze gewigtige Vraag ter oplosfing voor-

gefield •

5, Sedert lange zoekt men naar den Eerden en AI-

yy gemenen Grond van Zedelyke Verpligting , uit

,y welke men alle meer byzondere Hoofdfoofcen van

5> Plinten zou kunnen afleiden: deSchrj^vers over hec

^, ^ï:delyiv gevoel fcbynen zig hierom treficiH^

5^ eeni2:e verlegenheid te bevinden (a); en de Heéi^'

„ KANT heefc ene grondfl:elling alangewezen (h)y

wèl-

_
(ö) Hulshof over Gods Wetgevende Magt in de StQlp,'

Verhandeling gedrukt te Leyden lyó^. Hoofdft IV, byzonder

bladz. 33-35-

(fiy Grundlegung zur Metaphys, der Sitten» S, 52. Zweytè

A«fl. by J.
n, Ilartknoch, Riga 1786. . ^
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J,
welke zommigen duister, anderen onzeker of on-

,, vmgtba^r voorkomt (a). Hier op wordt gevraagd:

5,' Is hét reclelyh\ nodig' of nuttig , naar zulffént

„ Eerfte en Algemene Grondfielling te zoeken ? Zo

y, fa^ iwelke is dezelve ?r .
—: v: -j

Zo wel het gevvigc dezer Vr^ag , als derzelver

naauwk^eurig voorftel , heeft by my de lust opgewekt,

om bare oplosfing te beproeven. Immers haar voor-

ftel is zo beknopt en duidelyk , dat 9 11e pooging ora

de vraag nader op 'te helderen en te bepalen , mee

reden voor overbodig en nutteloos moet gehouden

worden. Wy merken alleen maar san , dat de opgaaf

der vraag zelve onze Verhandeling in rw^e delen ver-

deelt, van welke het eerste deel de Redelyk-»

heid, Noodzakelykheid en Nuttigheid van het zoeken

naar een Eerde en Algemeen Grondbeginzel van Zc-

delyke Verpligting zal moeten nafporen ; terwyl in

liet TWEDÊ ]>EÊL dezer Verhandeling zal moeten

onderzogt worden en aangewezen , welke dan die

ÏEerfle en Aigemeiie Grondftelling , of die Grond-

ftellingen van Zedélyke Verpligting zyn , uit welke

men alle meer byzondere Hoofdfoorten van Pligten

ecu kunnen afleiden.

(^) Kant CritickjJer Pra^. Fermmft, Ibid' 1788. Voor*

ïede S. 14— 17. Zeng over Ongeloof er. Zeden. bl. 10.

ct::. EER-
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EERSTE DEEL.

ÓVER DE REDELYKHEID, NOO D ZAKELYK'y

HEID EN NUTTIGHEID VAN HET ZOEKEN
NAAR ENE EERSTE ÉN ALGEMENE
GRONDSTEI<LING VAN ZEDELYKE
VERPLIGTING, UIT WELKE MEN
ALLE Mï;ER BYZONDERE hoofd-;

POORTEN VAN PUGTEN ZOIJ

KUNNEN APLEIDEN.

I, HOOFDSTUK.

0/ he^ Redelyk is naar den Eerften en Algemenen^

Grond van Zedelyke Verpligting te zoeken^ uit

welken men alle meer hyzondere Hoofdfoortej^

van Pligten kan afleiden,

Xa het eerfte lid van het eerfle gedeelte der voorge*

ftelde Vraag wordt dit onderzoek gevorderd

:

3, Is het R E D E L Y K naar ene Eerllc en Algemen^

5, Grondftelling van Zedelyke Verpligting te zoeken,,

5, uit welke men alle meer byzondere Hoofdfoorten

55 van Pligten zou kunnen afleiden?"

Hei
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Het oplosfen van dit gedeelte der Vraag hangt enig-

lyk daar van af, ofer enige mogelykheid en gegronde

hoop zoude zyn , om zodanig een grondbeginzel ^

als het welk hier gevraagd wordt, te Vinden. Wanc
indien het gevoelen van die Geleerden gegrond is,

welken alle hoop daar toe hebben opgegeven (/i)^

dan mag men vry allen yver en moeite, allen tyd eii

vlyt , tot het opfporen van zodanig grondbeginzel

hefteed en aangewend, voor overbodig, verloren en

dus voor ONREDELYK houden. Maar is het tegen-

deel waar, is 'er geen dugtige reden om dus te wan*

hopen ; dan is geen arbeid voortrefFelyker
, geen

vlyt en moeite nuttiger en loflyker, dan die' hefteed

wordt tot het opfporen , ontdekken en vinden van

den Eerften en Algemenen Grondflag dier uitmunten-

de Wetenfchap , in welke het welzyn en 't geluk van

geheel het Menschdom is bevat en opgefloten.

Het is een hoofdpligt van enen Wysgeer , in alle

onderzoek , de waarheid voor het hoogfte doel te

ftellen , en dus opregtelyk voor te dragen , zo wel hec

geen van den enen , als van den anderen kant, kan

worden voordgebragt , gereden twist en aangedrongen^

Wy mogen dan ook geenzins de moeilykheid ontvein-

zen om zodanig ene eerste en algemene
GROND-

(tf) Onder dezen zyn e v. ott o ad Pttfend. de Offic, Hom^

it Civ. L. I. c, 3, §. I, en ERNEST in Jure Nat, §. sj et

1^. (in Init, Doétr, Solid.} en anderen.
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GRONDSTELLING VAN ZEDELYKE VERPLIG-
TiNG te vinden, uit welken als uit enen zuiveren

bronwel ^ alle hoofdfoorten van hyzondere Pligten ^

en dus de gehele Zedekunde , zouden kunnen worden

afgeleid. Het is wel zo; wy hebben hier thans mee

genen democritus, met genen anaxagorasV
nog met andere twyfFelaars te doen, welken waanden,'

dat de waarheid als in enen diepen put verzonken

lag, en alle voorwerpen zo zeer met duisterheid waren

omtogen ^ dat ze in loutere meningen en willekeurig

gevormde begrippen beftonden , en gene de minfte

zekerheid hadden. Maar niettemin kan geenzins ont-

kend worden, dat het in alle wetenfchappen ene allcr-

zwaarlte taak is, tot de eerlle grondbeginzelen op te

klimmen, welken veel al onze begrippen fchynen te

ontwyken , ja te willen ontvlugten , en alle onze vly-

tigde nalporingen te leur te flellen. Wie heeft roe

nog toe de eerite beginzels of beflanddclen der licha-

men ontdekt ? Wie heeft de aart en natuur van de

byzondere eigenfchap, door welke de lichainen elkan-

derea aantrekken , ontvouwd? Wordt niet nog heden-

daags ,'over en weder, met gelyk gewigt van redenen

getwist, of het ligt een ander en verfchillend, dan of

het het zelfde Element, als het Vuur, is? Hebben

niet zeer onlangs bekwame Scheikundigen beweerd,

dat het water, \ welk tot nu toe voor een eenvoudig

Element is gehouden, uit veifchiilende lugten is te

zamen gefield? En hoe onvermogende is niet tot dus

ver
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ver alle onze yver en moeite geweest, om de eerde

gronden , beginzels , en oorzaken van h e t s c h o o n e

te ontvouwen, zo wel in de Bouw- , Schilder- Zangkunde

en diergelyke konllen , welker oogmerk en doel is,

pns gezigt en gehoor te ftrelen ; als in de Dichtkunde,

Welfprekendheid en andere Wetenfchappen
,
gefchikc

om door ziels aandoeningen onzen Geest te vermakea

en te verrukken.

Ja, zodanig is meest al het vernuft der Menfchen

geileld, dat veel meer de gewrogten en uitwerkzelen

zelve, dan hunne oorzaken onder de aandagt vallen;

<iat zy de byzondere zaken en pcrfonen (^), derzel-

ver veranderingen en verwisfeiingen , al wat in de

byzondere gevallen dezes levens gebeurt , dagelyks

voorkomt en onder het oog valt , meer gadeflaan , en

door dezelven aangedaan en als getroffen worden, dan

dat zy tot de algemene denkbeelden van geflagten en

foorten zouden opklimmen, en de eerfle begin fels in

aanfchouw nemen. Laten wy maor tot (laving dezer

waarneming uit de menigvuldige voorbeelden van het

dagelyksch Leven een enkel uitkippen , dog zodanigeen

voorbeeld /t welk byzonderlyk met ons tegenwoordig

onderwerp ftrookt. Indien eens ^ zegt cicero (b)^

ene tiitftekende dienst van enen getrouwen vriend in

htt ondergaan of in het delen in zyne gevaren , be^

fpeurd

(a) Individua,

C4 ^* ^mkit, 7, De Finib. Lib, Y. c. 22,
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fpeurd "Wórdt; wie is 'er, die zulks niet hemel hoog

pryst en verheft ? Hoe groot waren niet de toejuigin"

gen door de gehele zaal van den fchouwhtirg, by het

vertonen van het nieuw toneelfpel van mynen vriend

M.FacuviUs? IVanneer, de koning onkundig zyndc^

wie van beiden Orestes mogte zyn , Pylades uitriep ^

dat by Orestes was , om maar voor zynen vriend te

mogen ftervsn ; terwyl Orestes wederom , naar waar^

held 5 niet ophieldt te bevestigen , dat hy Orestes

was ? Alle de aanfchouwers jionden op en juigden

met handgeklap in een enkel verdigtzel, IVat moeten

^y vermoeden , dat zy in een ware gebeurtenis zoU"

den doen ? De natuur zelve vertoonde welhaast hart

kragt en vermogen : daar de menfchen dat geen , V
welk zy zelven niet kwenen navolgen , evenwel in

anderen goedkeuren en roemen. Maar , indien nu

eens iemant dezen of genen onder die opgetogene

aanfchouvveren , welke vol verwondering en vervoerd

door verrukking een algemeen gejuig opheften, ge*

Vraagdhadc, waarom men die (landvastige vriendfchap

zo veel toejuiging toebragt; zo veel lofs toezwaaide^

welke togdeeigenlykeen cerfte reden en grond van die

deugd was , die hy zo zeer bewonderde , welk antwoord

moet men vermoeden , dat de aanfchouwer aan dien

i^ra.jende en weetgierlgen wysgeer zou gegeven heb-

ben? Zou liy niet gansch te onvreden zyn over deze

weetgierigheid van den lastigen vrager, of ook zelfs

verontwaardigd , over zyne belaggelyke dwaasheid

,
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(zo als hy zou wanen) ; of, indien hy al eens de kragc

en 't gewigt dier vraag wat dieper inzag en bezefde

,

zou hy dan nog wel zo ras kunnen uitdenken , wat te

moeten antwoorden ?

En óiz moet ons doen verwagten , dat een iegelyk

met ons geredelyk de moeiiykheid zal erkennen , om
zodanige eerfte en algemene grondftelling der Zede-

kunde te ontdekken; hier komt nog by, dat vele, in

Tcrmogens van geest en in uitgebreide geleerdheid

uitftekende mannen , van alle tydeil , zo wel der eer-

tyds bloeijende als de voor weinige eeuwen herftelde

wetenfchappen , zig wel veel moeite gegeven hebben ,

om zodanigen eerflcn grondflag te vinden , maar mee

dat al weinig hebben uitgewrogc» Geenzins, als of

dit mislukken hunner poging aan den aart der zake,

aan de duisterheid derzelve en onmogelykheid dier

ontdekking alleen , en niet veel meer aan de fchuld

en onbedagtzaame hoogmoed der raenfchen zelveil,

moest worden toegekend; naardien men in dezi^ zaak

beilaan heeft veel meer te eisfchen, dan de aart dezef

wetenfchap of de grenzen van het menfchelyk ver-

nuft medebrengen , of ook de noodzakelykheid tot

ftaving en fterking der zedekunde vordeift-

En hier agt ik die Wysgcren vooral berisp elyk ,

die de leerwyze det wishmde Zo wel tot de overige

delen der wysgeerce , als tot de zedekunde gctragc

hebben over te breni\*en en in te voeren. Niet, qf

die wysgeren verdienen den grootflen lof, dat zy on-

C d0r-«
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dernomen hebben , alle de delen der wysgeerre in ene

natuurlyke orde te brengen , en de leerliellingen van

iedere wecenfchap door ene gepaste leertrant met ei-

kanderen te verbinden (^); maar hier in zyn zy te

mispryzen , en van ene te losfe onbedagtzaamheid niet

vry te rpreken, dat zy enkel en alleen van die bondi-

ger leerwyze zodanige klaarblykelyke zekerheid, als

in

(ö) Zodanig hejliiit , zegt CICERO ! de Livhxat, 4^-

fiioet men goedkeuren, waar door men uit onbetwistbare ftel-

lingen betoogt ^ het geen nog betwistbaar was. LeibnitZ
heeft vooral de leertrant der wiskundigen aangeprezen , niet

alleen doorgaans, maar ook byzonderlyk Oper. Tom. IV.

Part. 3. p. 159. en wol FF heeft, zo als bekend is, alle

«Je delen der wysgeerte op die leertrant getragt te fchoeyen

en te behandelen. Deze leerwyze wordt ook zeer aange-

prezen door koe N I G in zyne Redevoer. De optima Me-

thodo PFolfiana et Newtoniana p. 92. Maar REIMARUS
berispt die in zeker Progr. van 't jaar 1727. Certitudinem

ex Methodo Mathematica non fperandam esfe. Ook berispt

de geleerde B o N dezelve , in de Voorr. voor de Werken

van LEIBNITZ Tom. IV. Parr. 3. p. 18. in de aantek.

en E U N E S T verwerpt ze in J'ur, Nat. C, I. v. 23, (Inir.

Doftrin. folid.) De Hoogleeraar D. WYTTENBAGHin
Disput, Stolp, de TheoL Natur, Vol. IlI. Lugd. Bat. 1784. et

in Logica Amft. 178 1. keurt zeer goed, dat de wetenfchappen

in orde en verband worden behandeld, maar beweert tevens,

dat die zekerheid , welke de wiskunde eigen is , van hare

Leerwyze alleen , voor andere wetenfchappen te vergeefscit

verwagt wordt.
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in de wiskunde byzonder iikblinkc , ook voor de

eedekundc , zo wei zclvren voor zig hebben durven ho-

pen, als aan andei^n beioven en toezeggen. Immers

die duidelyklieid , die onbetwistbare zekerheid der

wiskunde vloeit wel voord , maar vloeit niet enkel

voord , uit hare ftipte leertrant ; maar ook daar te boven

nog uit de onderwerpen , welke de wiskunde behan-

delt, en uit het oogmerk, welk zy zig alleenlyk voor-

ftek* Want , die onderwerpen wat zyn die anders dart

de maat en hoegrootheid der dingen ^ welken mee

zekere en naauwkeürige tekenen kunnen bepaald, aan-

gewezen , en onder het oog zelve gebragt worden^

Dog de wysgeerte behandelt mtegendeel zodanige

zaken 5 die van de lighamelyke zintuigen geheel vreemd

eii verwyderd zyn , welker trappen en maat het daar-

om moeilyk is bepaaldelyk aan te wyzen. Want,oni

my eens van dit voorbeeld te bedienen , hoe zeer ik

zeker ben j dat de voortreffelykheid van onze ziel die

van het lichaam te boven gaat, ben ik nogthands niet

in ftant , bepaaldelyk voor te Hellen ^ hoe groot dit

verfchil is, dat is, hoe veel de voortreffelykheid der

eerile, die van den laatften te boven gaat. En, al*

hoewel ik weet, dat Demosthenes in wdfprekendheid

Ifocrares ^ en 'Theniiscocles in krygskunde AristideiS y

te boven ging, ik ontbeer egter die tekenen , dooi'

welken ik ftiptelyk zou moeten aanwyzen ^ hoé veel

de twe eerstgenoemden de laatllen hebben overtroffen.

Dit geldt vooral in het Wikken en wegen van de daden

Ca dcf
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-der Menlchen , als welker waarde en onwaarde

,

deii^t^d en ondeugd vaak van het verfchil van

tyden , plaatfen
,

perfonen , noden en veelvuldige

andere omllandigheden afhangen , en daarom ook

minder naauvvkeurig en bepaald kunnen beoordeeld

.'Woi*den. Waar van men byzonderlyk vele voorbeel-

.den by c i c E R o aantrefc , over de Pligten IIL B.

iloofdih 23—25. en aldaar nog deze gegronde aan-

onerking leest : Dus worden vele zaken , die van

natuur hetamelyk fchynen te zyn ^ door byzoi^derc-

omfiandigheden onbetamelyk : gelyk zyne belofte na

t€ komen ; zyn woord en verdrag geftand te doen

;

het geen ter bewaring was gegeven , wederom ter

hand te ftellen enz.

. Daar en boven , de Wysgeerte heeft niet , gelyk

de Wiskunde , zekere en bepaalde , maar alleen afge-

tipkkene tekenen (/f/) ; gene figuren met lynen om-

fchreven , maar alleen woorden , welken dikwyls

meer dan ene betekenis hebbende , daar door aan

vertvvyfFelingen en misvattingen aanleiding geven.

Dus gebeurt het menige malen, dat, het geen dezen

Dapperheid, genen Roekeloosheid noemen; en het

geen met den tytel van Voorzigtigheid door zommigen

befterapeld wordt, by anderen voor Lafheid te boek

ftaat: waar door het moeilyk wordt, het onderfcheid

tusfchen Deugden en Gebreken allenzins naauwkeurig

en

(4) Sii^na non concreta i fed ahjlra6ia%.
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zeker te bepalen : en hier van is het fpreekwoord

oorfprongelyk : Het geen dezen prezen , dat laken

anderen^

Eindelyk vergenoegt zig ook nog de zuivere Wis-

kunde met dat geen , het welk uit vooraf gefielde

of bewezene waarheden volgt, zonder zig te bekom-

meren , of zodanig iets waarlyk aanwezig zy of niet.

Maar een Wysgeer gaat verder, en tragt aan te to-

nen , dat het geen uit zyne grondbeginzels en hellin-

gen volgt, ook dadelyk zoo in de natuur beftaat en te

vinden is, en dat de omftandigheden van tyden en

perfonen zodanig zyn, als hy die in zyne denkbeel-

den zig heeft voorgelleld (^). Het welk plato in

het ontwerpen en inrigten van zyn Gemenebest ver-

zuimd hebbende, in agt te nemen , is hy deswege

niet ten onregte berispt, zo dat zyn Gemenebest tot

een fpreekwoord is geworden, om allerlye verfierde

en niet dadelyk beftaande zaken aan te duiden.

Het gevolg van deze aanmerking moet zyn , welk

grondbeginzel wy ook mogen aannemen en goedkeu-

ren
,

(^2) Men zie mos es mendelsohn, wel eer het

ligt en de luister der Wysgeerte in Duitschland , in zyne

Ahhanclelung uber die Evidentz in Metaphyfifchen JVisfen^

fchaften , Berl. 1764. door welke hy de Eerprys der Ko-

ninglyke Academie der Wetenfchappen te Berlyn op den 2

Juny 1763 weg droeg. Zie ook de beroemde wyttrn-
xach Logic^ p, 8S.

C3
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ren, dat wy ons niet te ligt verbeelden, zo dra wy
van zodanig een beginsel, als van ene grondwaarheid

(axioma) aanvangen , en vervolgens ook de leertranc

der Wiskundigen nabootzen , in de zedelyke voor^

fchrifcen op ene vaste orde en in een geregeld ver*

band onderling te zamen te bevatten , als of wy daar

door terftond de wiskundige zekerheid zouden kunnen

bereiken. Evenwel, daar wy tot het hoogde toppunt

van volledige zekerheid hier niet kunnen opklimmen

,

is het onze pligt, te tragten zover te vorderen.^ en

^o na by die zekerheid te komen , of ten fninllen , zo

weinig daar van af te zyn , als het ons mogelyk is.

Derhalven , met zodanig een grondbeginzel , 't welk veel

waarfchynlykheid heeft, en met zodanig gebruik van

V zeiven, als de aart van onze wetenfchap gedoogt

,

ons te vrede houdende , moeten wy de vastigheid de-»

;?er wetenfchap niet geheel en al naar de wiskundige

zekerheid willen berekenen en afmeten.

Maar , het geen wy tot dus ver omtrend de zwarig-

heid in het uitvinden van een vast en zeker grondbe-

ginzel voor de Zedekunde, rondborftig en zonder de

minde bewimpeling hebben voorgedragen, moetniec

in dien zin worden opgevat , als of wy het vinden

van zodanig grondbeginzel reeds geheel hopeloos agt-

ten , en de zedekunde voor [ene geheel onzekere en

twyffelagtige wetenfchap verklaarden. In tegendeel»

wy blyven moed houden, der fprcuke indagtig, dat

de vQomeffelykfte zaken doorgaans de moeilykfle

2yn,
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zyn , en agten het ene zeer zwakke redenering en ligt-

zinnig beiluit, dat, het geen moeilyk is te ontdekken,

en nog niet uitgevonden is, nimmer van iemant zou

kunnen uitgevonden worden. Voorzeker kan hier

onze twyffdmoedigheid worden opgebeurd door het

getuigenis van uitliekende mannen , die ons verzeke-

ren, dat ook de eerlle waarheden der zedekunde kun-

nen opgefpoord worden : van welke mannen , om ons

tot de oudheid, die het meeste gezag heeft, te bepa-

len , wy alleen maar cicero zullen aanhalen , die

in zyn 111. B. over de Fligten , 5 Hoofdll. ons aan-

maant , een zodanig algemeen voorfchrift en regel

uit te denken^ en vast te (lellen y het welk wy in de

yergelyking der daden volgende , dan nimmer van

onzen pligt zullen afwyken. Die zelfde Wysgeer

zegt ook elders (a)i Daar is dan ene waarheid^

"^vaar toe alles moet gehragt vforden , en waar uit

dat geen , V welk alle Menfchen begeren , te weten

de weg tot waar geluk , kan gekend en bereikt wor*

den.

Dog wy behoeven ene zo gewigtige zaak niet door

enkel gezag te bellisfen, Wy vragen dus, is 'er dan

geen Sterre- , geen Natuur-, geen Schei-, geen

Spraak- , geen Redekunde ? Zyn 'er niet nog vele

andere voortrefFelyke kunsten en wetenfchappen ? En,
iödien 'er die zyn , gelyk onbetwistbaar is, beflaaa

die

(/?) Lib. V. dt Finib^ Bon, et Maku Cap, ^«

C4
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die dan zonder eerfle waarheden, zonder enige begin*

zeis, zonder enige gronden, op welken zy zouden

kunnen gebouwd zyn? Of, indien alle deze zo even

oJ)genoemde en andere diergelyke konden en weten

-

fchappen , leder op hare byzondere en naar ieders aart

€n eigenfchap gefchikte gronden rusüen , waardoor

zy de vrügcbaarfte en tclfens zekerde voorfchriften

voonbrengen ; zou dan de uitmuntendde wetenfchap

,

die de beste oogmerken voor de vrye bedryven der

Menfchen opgeeft, die alle onze daden moet bedie-

nen; zou die wetenfchap, die ons tot het waar geluk

moetende opleiden , even daarom noodzakelyk zo zeer

de andere wysgerige wetenfchappen overtreft , als

hec geluk van 't Menschdom alle kortdondige, broze

en vergangelyke zaken te boven gaat; zou de voor-

trefFelyke Zedeleer dan alleen dat voorregc misfchen

en fteeds in onzekerheid dobbcr-cn?

Immers , wie is *er , die zal ontkennen , dat 'er

ui^fchen Mildheid en Gierigheid, tusfchen Menfche-

lykheid en Wreedheid , Rechtvaardigheid en Onrecht-

vaardigheid , Gematigdheid en Wellust , Trots en

Zedigheid, en, om her al in één woord te bevatten,

tusfchen fchandclyke en eerl^^ke bedryven , een hemels-

breed onderfcheid is ? Want , zo als wy te voren reeds

aanmerkten , wy hebben thans niets uitdaande mee

die genen , die alle onderfcheid tusfchen goed en

kwaad, tusfchen deugd en ondeugd logenen ; maar

fn^t hen, dm dat onderfcheid volmondig erkennende.
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met ons teffens verwonderd zyn , en Hviur de redea

vragen , waarom tog dis zelfde wysgercn , die omtrend

de voorfchrifcen der zedeleer, en regels van gedrag hot

ZQ volkomen eens zyn , en voortreffelyk qverecnflcm-

men, nogthans omtrend de eerlle grondbeginsels dier

wetenfchap zo zeer verfchillen , en vaak bcftiglyk met;

eikanderen twisten.

Het is dan onbetwistbaar, de daden der Menfchen

zyn of regtvaardlg, of onregtvaardig; eerlyk en wel-

voegelyk, of wanvoegelyk , fchandclyk, onregtvaar-

dig. Daar zyn dan , ontegenzeggelyk , zedelyke

voprfchrifcen , regels en wetten , welken de go^dp

daden gebieden , de kwade verbieden \ daar is dan

ook ene wetenfchap , welke die by één verzamelde

voorfchrifcen in ene geregelde orde en gepast verband

omvat. Derhalven , daar 'er gene voorflellen , regels

,

voorfchriften , (ik verfta ware en zekere voorfchrif-

t€n) kunnen zyn, zonder hunne byzondère oorzaken,..'

j:edenen en eerile grondwaarheden , waarom zy zoda-

nig zyn; en daar die grondbeginzels alleen die voor-

fchriften tot ware, vaste en zekere regels en voor-

fchriften maken; zo volgt daar uit ook noodzakelyk,

dat, zo dra men die zedelyke voorfchriften , regels en

wetten, en derzelver verzameling, dat is, de zedenleer,

eens heeft gelteld en toegegeven , dat men dan ook de

eerfte beginzels en grondwaarheden van die regels eti

van die zedeleer niet kan ontkennen noglogenen. Maar,,

om zo grate en gcwigtige zaak niet te fchynen , m^er

G 5 met
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met woorden dan met de daad zelve te kunnen bewe-

ren en te willen vasthouden ; zullen wy onze vermo-

gers infpannen , om daar na, in het Twede Deel dez^r

Verhandeling, dadelyk die eerfte grondbeginzels der

Zedekunde aan te wyzen.

IL HOOFDSTUK.

Of het Noodzakelyk is^ zodanige Eerfïe en Alge^

mene Grond(lelling , als gevraagd wordt ,

op te [poren ?

tK-omt ons voor , dat wy , in het voorgaande

Hoofdlluk, niet onwaarfchynelyk hebben aangetoond,

dat 'er een, of enige (want (it laten wy voor als nog

onbeflisc) Eerfte en Algemene Grondbeginzels kunnen

gevonden worden , uit welke de Zedelyke Voorfchrif-

ten en alle foorten van pligten worden afgeleid, en

dat het dus redelyk is, die na te vorsfchen. Dog, of

het ook NOODZAKELYK is, dusdanige grondbe-

ginzelen op te fporen , dit moet nu onze taak zyn

,

te onderzoeken.

Maar , zal ons dit onderzoek wel gelukken , dan»

moe*
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moeten wy al terftond in den aanvting ene onderrchci*

ding maken. Want het verfchilt zeer veel, of me»

op het dagelyks en gemeen leven zie , dan of men op

de wetenfchap der Leerfleilige Zedeknnde het oog

tn de aundagt vestige. En met deze gepaste onder-

fcheiding dunkt ons, dat wy reeds dien weg ter oplos-

ling van dit gedeelte der Vraag, veel' geniakkeiyker eai

wisfer gemaakt hebben.

Wat dan voor eerst hes gemeen en dagelyks

teven aangaat , de vraag is , of tot beftier van het

zelve , een zodanig eerde en uit de diepzinnige Wys^

geerte opgedolven Grondbeginzel of Grondbeginzelea

modzakelyk zyn ? En wy durven dit met alle vrymoe-

digheid, en zonder vrees van dwaling , of bekom,

mering van voor onbedagt te zullen gehouden wor-

den
,

gerustelyk ontkennen. Zyn *er niet velefoorten

van handwerken , vele konsten , zo wel werktuiglyke

als andere meer verhevene , die Vrye Konsten genaamd

worden , onder welken wy de Schilder-, de Beeld-

houw- , de Dicht-, de Zang-, de Redekunde, en

menigvuldige andere tellen ; welken allen het uitfle-

kend en vrugtbaar vernuft der Menfchen heeft voort-

gebragt? Maar wie nu, bid ik, kwam ooit tot de

ligtzinnigheid om te geloven , dat geen Werkman ,

geen Timmerman , of enige Ambagtsman zyne konsc

of handwerk zou kunnen verrigten , ten zy hy , niet

alleen de algemene en bekende regels zyner konstver-

ftondt , maar ook nog daar en boven die regels, uit één

of
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of enige grondbeginzels of ecrfte grondwaarheden , in

ene zekere orde en verband, naar de wyze der Meet*

kundigen zou weten af te leiden en te betogen? Een
Landman , die zyne akkers omfpit

, ploegt , en be-

zaait ; die de planten, bomen, wyngaarden fnoeit,

opbint, itut en fleunt, en in dien arbeid de gepaste

jaargetyden waarneemt; zou die daarom de eerfte

grondwaarheden en beginzels van den Landbouw

moeten kennen, en zig deswege zorgelyk bekreunen?

De Zeelieden , welken de Zee dagelyks bevaren ,

zouden die buiteir flaat zyn de togten hunner fchepen

te beftieren , ten zy zy de regels der Zeevaartkunde

,

uit een Eerfte grondbeginzel of grondwaarheid, in een

aan één gefchïikeld verband , zouden kunnen afleiden

en bewyzen? En, om den twyfFel, die zomtyds om-

trend deZeevaartkorist by zommigcn mogt oncftaan, voor

te komen; heeft niet homerus lang voor en aleer

ARisTOTELEs over de Digtkunde fchreef, zyne

Ilias gezongen? Hebben pindarus, theocri-
Tus, viRGiLius, HORATius, (hoc zecr deze

laatfte ook anders regels voor de Digtkonst heeft

voorgedragen) hebben die uitmuntende Digters, wan-

neer zy hunne onftervelyke werken uit hunne voor-

treffelyke en byna goddelyke vermogens van veqiuft

en geest voortbragtcn , aan een Eerfte en Algemene

Gronddag der Digtkunde gedagt , of deswege zig

zeer bekommerd? Nog p h i o i a s , wanneer hy zynen

Olympliifchen Jupiter, of Minerva vervaardigde ; nog
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PRAXiTELEs, Wanneer hy zynen Cupido ; nog

'APE

L

LES, wanneer hy die fchone Venus fchilderde^

nog andere beroemde Schilders en Beeldhouwers,

wanneer zy de uitmuntende vrugten van een onge-

Jooflyk vernufc en kunstvermogen teelden , kreunden

zlg immer aan de éerile grondbeginsels hunner konst,

nog aan de eerde oorzaken van de aangename gewaar-

wordingen, welken uit het Schone ontdaan. Niets

.zou meer tegen de natuur en de dagelykfche onder-

vinding aanlopen. De konilenaars zyn lang diegenen^

die regels en lesfen over de konstcn voorfchreven ,

voorafgegaan : zo dat veel eer uit de voortrefFeiyke

konstftukken der konstenaren die lesfen en regels zyn

opgezameld, en derzel v^er eerde bcginzelsopgefpoord,

en aldus de konsten en wetenfchappen zelve opge-

maakt en zamengedeld , dan dat uit die regels ea

voorfchriften die konstdukken zouden geboren zyn,

^0 wel in alle andere zaken , zegt cicero, ah
in de konst van welfprckendheid ^ blinkt een groot

vermogen en ongeloofiyke' kragt der natuur uit

;

want alle Menfchen beoordelen zonder konst en

redenbeflier , 'Moor een zeker ftilzwygend gevoel, V
geen in de konsten en y^etenfchappen goed en kwaad

is. (a) En elders fchryft hy van scaurus: //y

Jiadt zulk een vermogen van de Natuur^ hoedanig

hy van het onderwyÉ niet ligt zou hebben hekomen, (b')

Ter-
Cd) Lib. in. De Orat. cap. 50.

(JfS In Brut, cap. 29, Verg. De Orat. Lib. I.' c. 32.
?Q In Brut, c. 50—54. ^
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Terwyl dan de wysgeren over de redenen en oorza*

ken van 'c Ichone en fraye en deszelfs Eerlle grond-*

flagen met elkunderen twistten , en zelfs ook reeds

langen tyd te voren , waren 'er reeds uitllekende kons-

tcnaars , die de voortrefFelykfte proeven en bevi^ysftuk-

ken van keurige fraaiheid en treffende fchoonheid te

voorfcbyn bragten. En op dezelfde v^yze , terwyl

de geleerdfte mannen over het Hoogde Goed en de

wyze om het zelve te bepalen en te bereiken, hec on-

derling ten hoogden oneens waren , zyn 'er inmiddels

ook by de ruwe en onbefchaafde Volkeren van alle

eeuwen af, en gemene Menfchen geweest, die geluk-

kig leefden , en voortrefFelyke Helden , die de uitfte-

kendfte blyken van grootmoedigheid , onbezwekene

llandvastigheid en van allerlye deugden aan den dag

leidden. Ja op de eilanden in de Zuidzee heeft

cooK, hebben ook andere reizigers, door verre tog-

ten en 't doorkruisfen van onbekende oorden en wae*

relddelen beroemd , wilde en onbefchaafde Volkeren

gevonden, die in menfchelykheid, in goedhartigheid,

in mildheid , in dapperheid en veragting van de dood

,

dekundigfte Volkeren van Europa of evenaarden, of

zelfs overtroffen. (^)

Waaf-

(«) Men zie ook de verhevenfte gevoelens ifl de fchons

Gedigten van ossian, welke de daden van Fingal en andere

Helden voor honderde jaren door zyne gezangen vereeuwigde.

Deze gezangen, oorfprongelyk Celtisch, voor 30 jaren ver*
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. Waarlyk, de orde, het behoud, de luister van dit

fchoon Heel -Al moest niet van de fpitsvondigheden

der geleerden , ook zelfs niet van de beflisfingen der

Reden , welke dikwyls te laat komen , afhangen*

Geenzins! Daarom heeft de wyze Werkmeester en

Bouwheer van dit grootsch Heel -Al, met die daden,

welken tot behoud der Menfchen het hoogst nood-

zakelyk zyn, en met die pligten , door welken het

Menschdom het meest bloeit en in ftand blyft , ook

doorgaans tefFens het zoedte genoegen en de inncmend-

fte aangenaamheid gepaard. Behoeve ik hier wel hec

aangenaam gevoel in het lullen van den roependen hon-

ger, in het Icsfen van den heten dorst; of de zoete

vreugd der huwelyksvereniging , de geneugte der

liefde en der zugt tot eigen kroost, het genoegïyke

der aandoening van goedhartigheid enz. te gewagen ?

Welke genoegens ons byna zouden overhalen om met

EPicuRus in te ftemmen , die ilaande hieldt, dat

alle deugden onaffcheidbaar met een aangenaam ge-

not verknogt waren (^). Gelyk wy omtrend de Beeld*

houw-

zameldj^nin 'tEngelsch, vervolgens in andere talen, ovcrge-

bragt, verfchynen nu ook, terwyl ik deze Verhandeling over-

zet , in 't Nederduitsch in 't ligt, door den voortrefFelyken

arbeid van den Heer Mr. p, l, van de kasteel e «

voorheen Raad- en Penfionaris van Haarleiö. /, Dfft', U
/Imfi. 1793.

(s) C I c B R o Lib. I. De Finib, cap. ïjj»
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hoiiwkonst, de Digtkonst en andere konsten , reeds

hebben aangemerkt, even zo heefc deMensch tot be*

ilicr zyner daden in dit leven ^ meestal tot gidfen en

leidjdieden zyne gevoelens, zyne natuurdriften, of ,''

gdyk eiCERO die noemt, zyne eerfte bezeffen en

vónl.jes van deu'\d , welken door het dagelyks leven

ien de gedurige en veelvuldige ondervinding opgewekt

en veffynd, en vooral door het aanfchouwen en be-

wonderen van grote daden en bedryven van uitfleken-

de mannen, ontvlamd, tot het navolgen van goede
i,

re,nvaardi&e en voorrreffelvke daden aanvuren, en van

al wat onregcvoardig, onecrlyk en fchandelyk is, te

TÜ2; roepen en üffcbrikken. (a) Deze eerlle bezeffen

en

(jï) L E t B N 1 1 z Nou'v, Esfat fnr VEntendement Hinnain

Liv. I. ch. 2. p. 4S 49. en Liv. lï. ch. ai. p. lió.

alwaar liy deze aanmerking maakt: Il est vrai , que, graêe

^ Di^u ) dfins ce qui importe Ie plus et qiii regarde fum-

,inam rerum, Ie bonlieur et la mifere ^ on na pas befoin de

tant de conmisfance , d'aides,^ et d'addresfes, qu*il faudroit

^n avoirpour bien jii'ger dans un confeil d'*etat on de guerrè ,

OU dans un tribunal de jujlice , dans une confultation de Me^

dicine , dans quelques controverfes de Theologie ou d'Histoire ,

QU dans quelque point de Mathematique et de Mechanique

:

wais en recompenfe il faut plus de fermeté et d'hahitude

dans ce qui regarde ce grand point de la feticité, et de ta

.yertu ,
pour prendre tonjoui'S de bonnes refolutions et pour

les fuivre, Fm un mot , pour Ie vrai bonheur meins de con-

fioisfance fuff.t avec plus de bonne volontó , de forte que ie

plas grand idiot y peut parvenir ausfi aifement ,
que Ie plm

dQué et k plm hahile.
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in vonkjens van deugd, welke de NatUur zelve in de

harcen der Menfchen heeft ingeprent, worden zy niet

ongelukkiglyk door ene verkeerde opvoeding of kwade

voorbeelden onderdrukt of uitgedoofd; worden zy

niet door de verleidende bekoorlykheden der tegen*

woordig vleijende wellust verzwakt en bedorven j

dan roeren en bewegen zy het Menfchelyk hart zo

kragtig door de goedkeuring der deugd , en door de

afkeuring en haat van al wat fchandelyk is en der

ondeugd, dat cicero getuigt, dat ^ het geen ecf**

lyk en deugdzaam is , zulks niet zo zeer uit de he-^

fchryving^ 'Welke hy gegeven hadt^ kan verftaatt

y;orden , (Jioe zeer het uit die hefchryving ook enig*

zins konde worden opgemaakt') als veel meer nog

uit het algemeen oyereenftemmend oordeel det

Menfchen en de geneigdheden en daden van voor*

treffelyke lieden, (a) En hy raerkt ter zelfder

plaatfe ook nog aan : Dat in de mmfchelyke ziet

ene fchaamte tot matiging der wellust , ene zugt

tot regtvaardigheid en in ftand houding der Men*

fchelyke Maatfchappy ^ is ingefchapen; als ook ene

ftandvastige en onwrikbare veragting van fmert

en zelfs van de dood, tot het geduldig lyden van

moeilyke rampfpoeden en het doorftaan van gevaren^

Gelyk hy ook elders aanmerkt: dat zelfs onder de

fnoodfte Menfchen niemant zo koen , zo ftout , zo

enhe-^

(a) Lib. II. De Finib. cap. 34,

D
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onbefchaamd is geweest , of hy zogt ten minjïe zyrp^

misdryf te ontkennen , of enige reden in zyne regt*

matige fmert te vinden en voor te wenden , ofenige-

verfchoning van zyn hedryf in V een of ander voor-

fchrift der Natuurwet te zoeken (jt),

O groot vermogen der waarheid ! Wat zyt gy tegen

allerlye vernuft , fpitsvondigheid en loosheid der men-

fchen door uwe eigen' kragt beftand I Maar

over dit inwendig gevoel, het welk een zedelyk
GEVOEL genaamd wordt , zal daar na naauwkeuriger

moeten gehandeld worden.

Wy menen dan , niet ligtzinnig te werk te gaan

,

wanneer wy uit het betoogde dit befluit opmaken,

dat , wat het dagelyks beftier onzer daden in het ge-

meen leven aangaat, gene zodanige Eerfte en Alge-

mene Grondbeginzels van zedelyke verpligting nodig

zyn , veel min één enig grondbeginzel kan gevorderd

worden , uit het welk de Menfchen door ene aaneen*

fchaktling van redeneringen en bewyzen , in navol-

ging der Wiskundigen , de eene uit de andere afgeleid

en getrokken , hunne pligten zouden moeten navor-

fchen, ontdekken en vinden, om , naar die gevondene

en betoogde regels, hunne daden , al hun handel en

Avandel in te rigten. En die zy genoeg over de

NOODZAKELYKHEID. Want Wat de NUTTIG-
HEID van zodanige eerfte beginzelen en van alle wel

inge-

{a) De Amicit, cap« 26,
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fiigerigte Leer en Wetenfehap betreft , ook zelfs in

het dagelyks beftier en 't gemene leven ; daar omtrend

xal eerst in het volgende Hoofdftuk de plaats en gele*

genheid zyn , om uic te weiden.

Maar nu komt dan het ander en veel gewigtigei^

Lid van dit gedeelte der Vraag omtrend de nood-
ZAKÉLYKHEiD vafl ene eerde grondflelling ter

baan , te weten , of tot het ontwerpen , wel inrigteh

en vormen van zodanige Leer en Wetenfehap der

Zedeküride , in welke alle de voorfchriften van pligtea

en regels vari gedrag , in ene volkomene orde vervat^

in een verband verenigd ^ en met wettige bewyzeti

betoogd moeten zyn ^ of daar toe zodanig Eerde eti

Algemene Grondftelling nodig is ?

Wat deze vraag dan aangaat, behalven de voorftari-

ders der enkele proefondervinding {Empirie^, aafl

welken weletie zekere kennis, hoedanig de gewoonte^

'c gebruik en de dadelyke oefFening aanbrengt, öiaa^

geenzins ene eigenlyke wetenfehap, kan toegefchreven,

worden C^) ; zal'er niet ligt iemand gevonden worden^

die ons niet geredelyk zal toegeven , dat 'er geeö

V. éfgéö^

(^) Voor deze kennis pleit ook sam. musgravi, éeü

Engelsch Geleerde , door zyne kennis in Griekfche en Lai*

tynfche letteren beroemd ^ in zyne Jpologia pro Mediëina

Empiriea Lugd. Bat, 1763. welke Verhandeling hy aaa dei^

^oten ALBiNüs heeft opgedragen.

D Si
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eigenlyk gezegde konst of wetenfcbnp kanzyn, of

zy moet op hare eigen' en zekere beginzcls en grond-

waarheden (leunen en gebouwd zyn^ Maar ik zie

nogchans gene reden ter waereld , waarom ik zou

moeten tocftaan , dat iedere wetenfchap niet dan maar

ÉÉN ENIG grondbeginzel zou kunnen hebben. Hec

een of ander moest dan noodzak elyk waar zyn; of,'

dat uit den rang van wetenfchappen alle de zodanigen

moesten verbannen worden , welken meer dan een

grondbeginzel hebben , of dat men op ene voldoende

wyze de byzondere reden te berde bragre, waarom

alle de andere wetenfchappen wel op meer grondbe-

ginzels ieder kunnen (leunen, maar de Zedekunde in

tegendeel niet dan flegts van één Eerfte Grondbegin-

zel , als van ene enigde bron, kan afdalen. Die

laatflen zal niemant ligt kunnen bewyzen , nog zoda-

nige byzondere reden, voor de éénheid van het grond*

beginzel der Zedekunde , te berde brengen : en hec

êerfle ftrydt tegen alle waarheid en ondervinding , zo

als wy terllond zul|en betogen. Derhalven het befluic

moet aldus wettig worden opgemaakt, dat 'er gene

Jioodzakelykheid ter waereld is , om te beweren , dac

de Zedekunde niet dan enkel op één grondbeginzel,

öp éne Eerde Waarheid en Grondftelling, zou kun*

nen rusten en volftrekt moeten gebouwd worden.

Immers, welke is dan tog die wetenfchap, wier

voordellen en leerregels niet dan uit één enig grond-

begiuzel voprdvloeijen ? Zelfs de Wiskunde , welker

^eker-
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zekerheid en blykbaarbeid zo hoog geroemd is, heeft

die niet meer grondwaarheden {axiomata) ^ dan flegt

ene? Die voorcreffelyke mannen, die over den Land-i

bouw, over de Natuurkunde, over de Spraakkunde

gefchreven hebben, hebben die allen, ieder van ene

enkele grondwaarheid , aangevangen ? Zo wel a r i s T o*

TELES als THEOPHRASTus hebben lesfen vodr-

gefchreven, om niet alleen redeneerkundig, m^ar ook

fierlyk en redekundig te fpreken en te fchryven ; maar

deze Wysgeren hebben die ooit aan een énig grond-

beginzel gedagt, om van dat ene grondbeginzel al-

leen te beginnen , en uit het zelven alleen hunne regeb

en voorfchrifcen af te leiden ? Welk is dan tog die

ene grondwaarheid , die ene grondftelling, uit welke

CICERO in zyne drie boeken over den Redenaar de

Ichone wetenfchap en uirftekendfte lesfen , om behaag-

lyk, fierlyk, en verheven te fpreken en te fehryven,

heeft afgeleid? Ook is die enige grondregel , door wel-

ker ligt alleen de oorzaak en kragtder welfprekendheid

door L o N G Y N zo voortrefFelyk ontvouwd is , nog

onbekend. Is dan ook de Geneeskunde wel van eetf

enig beginzel, van ene enige hoofdwaarheid geheel

afgedaald? Hebben hippocrates en galenus
zig van één enkel voorllel bediend, om daaruit alleen

alle hunne leerftellingen , alle hunne voorfchriften ea

geheel hunne wetenfchap te halen? Vestigen wy eens

onze aandagt op de wysgeren zelven , die ons de

^loodzakelykheid van flegts één enig grondbeginzel^
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tot het opbouwen der Zedekunde , aanpryzen , zo

hoog opvyzele , en zig met zo veel vreugd laten voor-»

ftaan, zulks gevonden te hebben,.en zelfs ook mei

de daad op één enig voordel , als op enen enigfteri

en eerden grondflag , het gebouw der Zedekundige

wetenfchap onderdaan hebben op te trekken; zien

wy dan niet, dat zy meest allen nog doorgaands, boveii

^n behalven hun geliefkoosd grondbeginzel, ook toe

andere geheel verfchillende, en uit hunne enige bron

niet afgeleide beginzels, hunne toevlugt nemen, om
het gebouw der zedeleer nader te grondvesten f en

ie volmaken ?

^.;En deze aanmerkingen kunnen hier geagt worden

genoeg te zyn , om de dwaling van die genen te

wederleggen , die ons gaarne de noodzakelykheid van

^én ^nig grondbeginzel zouden willen diets maken.

Voor het overige is het onbetwistbaar , dat nog de

andere konsten en wetenfchappen , nog de voortrefFe-

Jyke zedeleer, die leermeesteres en bedierder van ons

leven , die beflister van recht en billyk , zonder vaste

en zekere grondbeginzels en oorzaken , uit welke

alleen de kragt en waarheid van hare voorfchriften

ontluiken, bedaanbaar is. In de daad, dien zelfden

clienst , welken de reden eerkunde aan ons

V^rftand toebrengt, bewyst de zedekunde aan

qn^en wil. De eerde geeft gepaste regels op , om
on§ verdand te bedieren in hetopfporen, en beoor^

d^eien van het geen waar of valsch is; de laatfte geeft

Of.



DER ZEDELEER. 55

op gelyke wyze voorfcnriften aan de hand, om on-

zen wil te bellieren in het verkiezen van goed, regx-

matig en eerlyk , en 't verwerpen van kwaad , van al

wat onregtvaardig en fc handelyk is. Derhalven , ge-

lyk de repeneerkünde noodzakelyk zekere

grondbeginzelen vordert , van welken zy moet aan-

vangen en hare voorfchriften afleiden ; zo vereischt

ook de ZE DE KUNDE, dat is, de gehele zedelyke

Wysgeerte , enige eerfle grondwaarheden , van wel-

ken zy de naaste zedelyke Hellingen afleide , en uit

deze Hellingen wederom andere lesfen en voorfchrifcen

van doen en laten opfpore , tot dat de gehele Zede-

kundige wetenfchap daar uit ontluike en tot volko-

menheid opgroeije. Eindelyk , gelyk ene r e d e-

NEERKUNDiGE de gronden van zyne wetenfchap

moet zoeken in de natuur van den mensch , in

zyne ziel, en voornamelyk in derzelver verftandelyke

vermogens; zo moet een zede kundige op ge-

lyke wyze , in de menfchelyke natuur , in zyne ziel

,

zo wel in 't algemeen, als byzonder in den wil of

wilsvermogen, die bqginzels , die eerlle vonken van

kennis , die grondfl:ellingen opfporcn , uit welken

ene ware , duidelyke , zekere en , met één woord ,

ene zodanige zedekunde kan worden afgeleid en

opgemaakt , die bekwaam en gefchikt is , om ons

leven te beftieren , en de voortrefFelykfte deugden

voord te brengen. En , welke deze grondwaarheden

en hoedanig die zyn , zullen wy in hcc Twede

D 4 Deel
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Deel dezer Verhandeling, uit de Natuur zelve, al§

uit de enige egte bronwei , tragten aan te wyzcn.

IIL HOOFDSTUK,

Of het Nuttig is^ zodanige Eerfle en Algemene

CrondflelUng , of Grondftellingen , van Zede*

l^ke FerpUgPing na te vorsfchen..

D it gedeelte der Vraag over de NUTTiGHEiBi'

van een Eerst en Algemeen Grondbeginzel , zullen

wy met zo veel minder omflag van betoog kunnen

beantwoorden , als wy in 't voorgaande Hoofdfluk

over de NoODZAKELyKHEiD breedvoeriger heb-

ben gehandeld. Want voor eerst ^ wat den loop van

het dagelyks leven betreft, wy beweren wel niet, das

zodanige grondbeginzels , als in de fcholen en leer-

ftellige wetenfchappen gebruikt worden, ook in hei-

gemeen leven volftrekt noodzakelyk zyn; maar niec

te min wordt tot hét beftier van onze daden in den

gemenen levensloop ook ene zekere kennis van onze

pligten vcreischt; en hoe zekerer deze kennis is, hoe

beter wy zullen kunnen beflisfen , wat in de byzon-

dc-»
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dere i ook de moeilykftc, omftandigheden van ons

leven , dient gedaan of gelaten te worden ; en hoe

zekerer en onwrikbarer dan ook ons befluic zalzyn,

om de eerlykheid en alle voorfchrifcen van deugd zo

ftandvastig aan te kleven , dat geen valfche verlok*

zelen van fchyngoed ons van de;zelve zullen aftrek-

ken , nog het blinkende fchynfchoon der wandaden

ons zal overwinnen , of zelfs ook onzen moed zal

kunnen verzwakken. Nu is het verders oncwyiTel-

baar, dat, hoe meer de grondbeginzelen waar, dui-

delyk en zeker zyn , hoe meer dan ook de kennis

der Natuurlyke wetten zelve , welke uit die grondbe-

ginzelen voordvloeit , moet zeker en onwrikbaar zyn ; en

om deze reden dan kan aan de kragt en n u t t i G h e i D

dier grondbeginzelen , ook tot een zekerer en veiliger

beftier van het dagelyks leven , niet meer getwyflPeld

worden. En dit is tefFens die grote en zo zeer beken-

de vraag over de vereniging der ondervinding en oef-

fening met de befchouwende kennis, en over de waar-

de en nuttigheid dier vereniging , over welke ons

tegenwoordig bellek niet toelaat verder uit te weiden.

Dit alleen is genoeg hier aan te merken, dat in het

dagelyks leven ons vaak zodanig twyfFelagtige zaken

en omftandigheden voorkomen , in welken by het

onderzoek, wat onze pligt van ons eischt, aan we-

derszyden even zeer gewigtige redenen fchynen te

kunnen worden bygebragt. In zodanig geval is hec

ikn allernuttigst tot ene ware en zekere Zedeleer, die-

D 5 zon*
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ponder vaste grondbeginzelen onmogelyk is , zyne

toevlugt te nemen, en by dezelve de veilige beflisfing

van twyfFelagtige gevallen te zoeken.

Wat nu ten twede de Wetenfchap en grondige Leer

der Zedekunde , de kragt , het vermogen , en dus

de NUTTIGHEID vao een Eerde en Algemeen

Crondbeginzel , of Grondbeginzels, om zodanige ze-

kere Zedeleer te vinden en te Haven, betrefr; daar

de NooDZAKELYRHEiD dier grondbeginzelen

voor alle leerflellige Wetenfchiippen in het voor-

gaande Hoofüftuk is bewezen , moet ook derzelver

NUTTIGHEID daar door te gelyk voor bewezen

worden gehouden. Want dog, indien al wat meer-

der ligt en blykbaarheid, en meerderen overvloed van

vrugtbare leerftelliugen aanbrengt, daar door teffens

voor alle wetenfchappen nuttig is, en, indien het de

vaste en zekere grondbeginzelen zyn , weiken ons zo

groot een goed voor de wetenfchappen verzekeren

;

dan kan men aan de nuttigheid dier Eerfle

Grondbeginzelen , die alleen ons zo veel goeds aan»

brengen, geenzins twyffelen.

Na al dit verhandelde en betoogde nopens de

REDELYKH&ID, NOODZAKELYKHEID en NUT-
TIGHEID om een Eerfte en Algemene Grondftelling

van Zedelyke Verpligcing op te fporen , oordelen wy

,

dat nu op het eerfle lid der Vraag, op deze wyze kan

en ook behoort te worden geantwoord

:

5, Dat het zeer zeker redelyk is , zodanige

„ Eerfte
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JI9
Eerfie en Algemene Grondwaarheid ofGrondwaar-

,, heden op te fporcn, welke de Gronddagen kunnen

j) zyn van alle Zedelyke Verpligc4ng, èn uit welköa

„ de byzondere hoofdfoorten van pligten kunnen

„ worden afgeleid."

„ Daf zulks ook voor her dagelyks Icvèh wél min^

,,' der, maar, wat de weténfcbap der Zédelefei* aan-

„ gaat, volftrekt noodzakelyk is; zo egter

,

„ dat het niet noodzakelyk is^ ilegts één enkel zo-

„ danig grondbeginzel vast te dellen.*'

5, Verders , dat de opfporing van de Eerde en

,, Algemene Gronden van Billykheid , Regtvaardig*

„ heid, Eerlykheid, en allerlye Deugden en Zede-

„ lyke Verpligting, niet alleen tot het bellier van het

5, dagelyks leven , maar bok rot de overtuigende blyk'

5, baarheid , zekerheid , luister en voortreffelykheid

„ der Zedekundige Wetenfchap, ten hoogflen nüt-

„ T i G en heilzaam is."

TWE'
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vT W E D E DEEL.
JDVER DE EERSTE EN ALGEMENE GROND^i

STELLING OF GR ON DS TELL INGEN , WELKEN

ALS ZODANIG KUNNEN WORDEN BE-

SCHOUWD EN VOOR ZEKERE EN

ZUIVERE BRONNEN GEHOUDEN, UIT

WELKEN MEN ALLE MEER B Y-

ZONDERE HOOFDSOORTEN VAN
PLIGTEN ZOU KUNNEN

AFLEIDEN.

I. HOOFDSTUK,

Over de gronden der Zedelyke FerpUgtlng

in V algemeen^

V.an al het geen in het Eerfte Deel dezer Verhan-

deling onderzogt , gevonden en 'betoogd is, was êi]x.

de uitkomst en 't wettig getrokken befluit:

5, Dat het niet onvoegelyk , maar ten hoogden

5, REUELYK was , zodanige Eerite en Algemene

„ Grondwaarheid of Grondwaarheden op te fporen,

M vas
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J^
van welken alle foorten van algemene en byzonde-

„ re pligcen kunnen worden afgeleid : en dac zodanige

,> opfporiog en onderzoek , niec zo zeer tot het be-

5, ftier van het gemene leven , maar wel degelyk toe

„ volkomenheid, Juister en zekerheid der zedekun-

„ dige Wetenfchap noodzakelyk is: en voor

,^ beiden, dat is, zo wel voor het dageiyks leven,

5, als voor de Wetenfchap der Zedeleer, ten uiterllen

,, NUTTIG en bevorderlyk is."

't Was niet ondicnftig op deze wyze, met enige ver-^

andering van woorden , de oplosfing van het eerde

lid der vraag te herinneren. Maar om van die oplos-

fing en haar betoog enige vrugt te trekken, is het

vooral nodig , om nu ook het twede lid der vraag te

beantwoorden, en aan te tonen, welk dan dat eer-

BTE GRONDBEGINZEL, of Welke die EERSTE
GRONDBEGiNZELEN zyn , waar vfm de nood-
EAKELYKHEiD voor de Zedeleer , en de n u Th

TiGHEiD, ZO wel tot een veiliger beflier van het

dageiyks leven , als ook tot het ftaven van ene zekerer

zedekunde, zo groot is, als wy die getragt hebben te

betogen. Beproeven wy dan nu in die Twede Deel

van ons betoogfchrift , of wy ook dit gedeelte van

de opgenomene taak kunnen vervullen.

Maar hier dient voor alles, omtrenddeeerftegrond-

ftellingen der Zedeleer in 't algemeen , ene zekere mis-

vatting te worden opgeruimd. Want, daar zyn *er,

glie ons willen onderrigten , dat , gelyk alle andere

we-
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wetenfchappen , zo ook de Zedeleer j niet van een;

zeker eerite gevoel of bezef , maar van het v e r.*

ST A N D en de R E D E N moet worden afgeleid : en,

deze vermaning , wordt zy wel verdaan , is waar
5^

goed en nuttig; maar wordt zy kwalyk opgevat ^ dan

is zy valsch en fchadelyk. Want voor eerst , is in alle,

wetenfchappen de aart van alle grondbeginzelen , ia

enen eigenlyken en engen zin genomen , dusdanige

dat, hoe zeer zy volftrekt niet anders, dan met on«

VERSTAND bevat worden , zy egter van de r e d e n ^

eensgelyks in enen engen en eigenlyken zin genaamd ^

niet afhangelyk zyn. Immers het geen de eigenlyke

HE© EN leert, leert zy in dier voege, dat zy onder-»

fcheidenlyk de oorzaak kan aanwyzen , waarom hec

zelve zodanig en niet anders is. Maar de grondbe-

ginzels , de grondwaarheden , zyn e^rlle denkbeelden

of bevattingen , zyn eenvoudige waarheden , boven

welken wy niet verder kunnen opklimmen, en van

welken daarom geen verdere , geen hogere , geen

cenvouvviger reden kan wordefi gegeven , of eerdere

oorzaak aangewezen. Dat nu zodanige eerde grondbe*

ginzelen , zodanige eenvoudige bezefFen, en door zig zel-

ren blykbare waarheden (^^/öw^^^), waarlyk in onze

ziel huisvesten en door ons verstand bevat wor-

den; dit ontwaart, dit gevoelt een ieder, niet doof

de eigenlyk gezegde reöen of redenering , maar

door zyn inwendig bezef en gevoel , zo dra hy in zig

aelven keert, en zyne aandagt op zyne ziel, en der*
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zelver werkingen en gewaarwordingen vestigt. Maar

teffens is aan den anderen kant niets zekerer, dan dat

de Zedekunde de reden tot hare leidsvrouw heeft

en haar beftier moet volgen : want het is de reden
alleen, welke van die eerfte bezefFcn en grondwaar-

heden zig een ligt ontfteekt, en met behulp van dac

ligt uit die eerfte grondbeginzelen hare zedelesfen

afleidende , en uit dezen wederom andere regels van

gedrag ontdekkende en betogende , op deze wyze

,

het fchoon gebouw der voortrefFelyke Zedeleer ftigt,

optrekt en voltooit. En even zo is het met de Meet-

kunde gelegen , als welke hare eerfte waarheden

{axiomata) niet van de reden, maar van eens iege-

lyks inwendige begrippen , bezefFen , gevoel , ontleent;

zo dat ene leermeester der wiskunde aan al wie de

eerfte grondwaarheden (^axiomata) zoude ontkennen ,

den zelven niet zou tragten ^ nog ook kunnen , door

middel van de reden, redenering en bewys, daar

van overtuigen , maar hem eniglyk aanmanen , dat hy

eens zynen aandagt tot zig zelven wende en de be-

zefFen van zyne ziel doorzoeke en ondertaste : en ,

was iemant dan nog evenwel zo verftompt , dat hy die

eerfte bezeiFen en grondwaarheden niet zou kunnen

ontwaren , nog dezelve innerlyk by zig gevoelen ,

dan zou hy zodanig enen uit zyne leerfchool moeten

henen zenden , om liever in den akkerbouw , in hand-

werken en ambagten en diergelyken lichaams arbeid

^ynen tyd en vlyt te hefteden. Maar, wanneer \Q,m

manc
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mant de eerde beginzelen en grondwaarheden, doot

zig zelven, door enkele aandagc en oplettendheid, of

door enkel voordel , eens ontwaard, bezefd en erkend

lieefc; dan gaat een leermeester der Wiskunde verder

cti roept de REDEN te hulp, om met derzelver diensc

en ligt, uit die eerde grondwaarheden, de fchone we-

tenfchap der wiskunde voor zyne leerling af te leiden,

dezelve hem voor te dragen en te betogen.

Deze misvatting nldus wederlegd , of liever, door

enkele opklaring en toeligting, weg geruimd hebben-

de, zullen wy nu onzen weg vervolgen.

Pryzelyk is de yver en naauwkeurigheid van die

Geleerden , welken de eerde grondbeginzels der Ze-

dekunde hebben gerragt op te delven , dat zy de eigen-

fchappen en noodzakelyke vereischtens van die grond-

beginzels vooraf bepaald hebben en opgeteld. Dus

vorderen zy dan meest: allen, dat de gronddellingen

der Zedeleer moeten zyn eer/Ie, ware^ duidelyke^

onbetwistbaar zekere en algemene voordellen , en

verders zodanige , uit welken allerlye foorten van

pligtcn kunnen gekend worden : ook daan de meeste

Geleerden nog in het denkbeeld , dat niet dan flegts

één ejtig grondbeginzel vooraf behoort te worden vast-

gcdeld,om daar uit alleen alle zedelyke voorfchriften

,

lesfen en regels van gedrag af te leiden (^). Wy
zien

(_d) Men zie uit velen alleen maar heinecc: in Jur*

Nat, et Gent. Lib. I. cap^ 3. §. 67. et feqq.
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zien wel geen reden , om de meeste dezer kenmerkea

en vereischcens van goede grondftellingen van Zede-

kunde te berispen ofte verwerpen: evenwel, wat de

volftrekce noodzakelykheid aangaat, om alleen ééit

»NiG grondbeginzel of eerde grondwaarheid in de

^edeleer voor af vast te (lellen,wy menen die dwaling

reeds te voren in het L Deel^ 2. Hoofdih bl. 52 toc

54 wederlegd te hebben. En wat nu het vereischte

aangaat, dat het een grondbeginzel van kennis moec

zyn, dat is, waar uit alle pligten kunnen gekend wor-*

den; dit wordt wel te regt gevorderd,maar is van zodanige

natuur, dat , indien het niet een weinig worde opgehel-

derd en bepaald, zulks niet wel verftaan ^ en , indiien het

niet wei verdaan wordt , aanleiding tot misvatting geeft,

en, zoals wy vermoeden, velen reeds misleid heeft*

Voor eerst dan , indien men in de Zedekunde door een

grondbeginzel van kennis >, zodanig ene grondllelling

verftaat , zonder welker behulp en fynere aanleg nie-

niant in het dagelykfche leven zoude kunnen weten ^

wat goed, regt en billyk is, dan is zulks ene misvat-

ting, die wy reeds in het I. Deel, 2 Hoofdfl. weder-

legd hebben. Ten twede, wy dellen ook nog daar en

boven voor vast, dat zelfs tot nut van de Wetenfchap der

Zedekunde , geen zodanig grondbeginzel kan , ofgevor-

derd , of gevonden worden , door 't welk men ,

even als men het goud door den toetdeen beproeft

,

zo ook onmiddelyk alle voorkomende zaken , en alle

byzondere daden , terdond en zonder tusfchenkomsc

E van
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van andere denkbeelden en leerftellingen ^ zo maar in

eens, zou kunnen kennen, beoordelen, en derzelver

zedelyke vvaarde of onwaarde , deugd of ondeugd

beflisfen* Indien zodanig de aart, eigenfchap en uitwer-

king van eerde grondbeginzelen moet zyn , dan vrees

ik, dac nog de zedekunde, nog enige andere weten-

fchap, hoe genaamd, hare grondbeginzelen kan heb-

ben of behouden. En welke reden zou tog kunnea

worden uicgedagt , waarom men zodanig een voor-,

fegt , welke de Wiskunde zelve niet heeft , voor de,

Zedekunde zou mogen vorderen en als onvermydelyk

noodzakelyk agten. Immers, de eerlle beginzels en

grondwaarheden der Wiskunde zelve (^axiomata^ ,

hebben geenzins een zo groot vermogen» dat", (omi

dit voorbeeld by te brengen ,) door dezelven alleen

,

zonder hulp van andere uit die eerfte grondbeginzelen

vooraf eerst afgeleide en betoogde Hellingen en waar-

heden, een ieder terftond en in eens, onmiddelyk,

de voortrefFelykheid en onbetwistbare waarheid zou-

den kunnen bevatten en beflisfen van dat fchoon Py-

thagoriesch voorftel , te weten , dat van alle regthoe-

kige driehoeken het vierkant van de Hypothenufa ofvan

den lyn , die tegen den regten hoek overdaat, even zq

groot iSj als de beide vierkanten van de twe andere

zyden of lynen. Hebben dan wel de grondbeginzels

der Sterrekunde , der Redeneer* , der Rede- , der

Geneeskunde, of van enige andere Konsten ofWeten-

fchappen, zodanig vermogen ? En ik verwagt, niec,

das
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dat my iemanc hier zal tegenwerpen, dat deze aan.

merking wel omtrend alle andere wetenfchappen door*^

gaat, maar dat de aart en eigenfchap der Zedeleer

hier in geheel verfchillende zou zyn , en ene uitzon-

dering lyden , om dat hare voorfchrifcen voor het be*

grip van alle menfehen blykbaar moeten zyn. Want^

zy zyn zodanig; zy zyn blykbaar; zy zyn het voor

alle menfehen , door de zorg en goede voorziening

Van het wys Opperwezen : zy zyn dan blykbaar, voor

eerst , in het dagelyksch leven , ook zonder de hulp

van diepzinnige leerftelHngen , zo als wy te voren (^)

gezien hebben.* en wat, ten twede^ de Zedekundigè

Wetenlchap betreft , hier is het genoeg , zodanige

grondbeginzels te hebben ^ uit welken men alleen de

tiaaste Voorfchrifcen , en uit dezen wederom anderen ^

op die wyze kan afleiden , dat de middenfte vOorfteU

4en met de eerften^ en de laatfteii, met de midden-

ften, en allen met eikanderen verbonden en aan een-

gefchakeld zyn* Dit is voor een iegelyk genoegzaam^

om met oplettendheid , of ook wel met enige infpanning

van vernuft , alle foorten van pligten te kennen , en in all0

byzondere voorvallen en omftandigheden te beflisfeii ^

wat met de billykheid, regtmatigheid en deugd over-

«enkomflig is.

Maar

{a) \. Deeli % Hoofdd. bl. 43—S^*

E »
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Maar, mogelyk, dunkt aan iemant die misvatting

te blykbaar , en dus onze opzettelylvc wederlegging

overbodig. Dog de ondervinding heeft maar al te

zeer geleerd , dat die dwaling de Wysgeren niet zei-

den misleid heeft, zo dat zommigen zulke grondbe-

ginzelen vorderden , die met den aart der wetenfchap-

pen onbeftaanbaar zyn , of de zwakheid van het men-

fchelyk vernuft ver overtreffen ; anderen wederom alle

grondbeginzelen verwierpen , om dat zy wanhoopten

zodanigen te vinden , als zy zig , te onberaden , voor-

melden. Immers is het uit het betoogde ontegenzeg-

gelyk zeker, dat, hoe duidelyk het grondbeginzel ook

zyn moge, het welk men goed vindt te ftellen, en

(waar op men zeer gezet is ,) hoe kennelyk ook voor

enen iegelyk uit de fmalle gemeente en onbefchaafde

lieden ; dat niemant egter van die ongeleerde lieden

,

als met enen fprong van die eerde grondftellingen ,

hoe blykbaar en duidelyk ook anders op zig zeiven

;

tot allerlye voorfchriften van pligten kan overftappen;

maar dat in tegendeel die grondftellingen voor de Leer

en Wetenfchap der zedekunde dan eerst, en op die

wyze , dienftig zyn , wanneer wy de tusfchenliggende

denkbeelden en zedelyke voorfchriften , welken de

opgemaakte befluiten met de eerfle grondwaarheden

te zamen verbinden , met ons verftand en ene bondige

redenering kunnen volgen en bevatten?

Daar
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Daar en boven heeft in het bepalen van een grond*

beginzel van kennis ^ zo als men het noemt (^), ook

nog deze dwahng by velen plaats , dat zy zodanige

grondftellingen vorderen , die niet flegts de kragt , de

deugd , en de zedelyke goedheid der daden aantonen

,

'maar ook derzelver nuttigheid en voordeel aanwyzen,

welke truttigheid en voordeel » op zig zelven be-

fchouwd, meer ene natuurlyke (phyfique) eigenfchap

is. Want , gelyk de Geneeskunde zomtyds tot het

genezen van deze of gene ziekte , zaamtrekkende

(adllringentia) middelen voorfchryft, maar dan ver-

volgens , welke die kruiden , wortelen of basten zyn ,

die dusdanige kragt hebben , zulks door enige andere

wetenfchap, de Kruidkunde , de Scheikunde, en de

Kruidmengkunde moet beflist worden ^ zo beveelt

ook, by voorbeeld, de Zedekunde in 't algemeen,

de befchaving van 't verftand en de beoeffening der

wetenfchappen aan, maar laat aan de Zielkunde, bene-

vens de Redeneerkunde (^) over , te beflisfen , op

Welke wyze en door welke middelen en voorwerpen

onze zielsvermogens het best befchaafd worden. Zo
leert ook de Zedekunde wel in 't algemeen ,. wat Gie-

righeid , wat Spaarzaamheid is , befchryvende deze

als ene voorzorg om te verhoeden , dat ons de nood«

zakelyke levensmiddelen en behoeftens niet ontbre*

I
^^"*

(a) Principium cognoscendL

Q) Pfyehh^ia en Logica.

E3
!

\
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ken; en de Gierigheid, als ene te grote bekommering

en vrees, waar door iemant voor zig overbodige za-

ken opftapelt. Zy verbiedt deze, en beveelt gene;

maar zy oordeelt niet in 't byzonder over de benodigd-

heden en rykdommen van Chremcs en Micio, en

doet dus geen uicfpraak nog over de Gierigheid van

den enen , nog over de zuinigheid van den anderen.

Op gelyke wyze , fchoon de Zedekunde in 't algemeen

de befchaving van ^t vtrnufc en het fleraad van kennis

en w^etenfchap aanpryst, beflist zy evenwel niet in 'c

byzonder, of het voor Cherea nuttig ware, den koop^

handel te verlaten en zig geheel en al op de weten-^

fchappen toeteleggen ; nog , of Pamphiliis met zo

veel vernuft begaafd is, dat het hem meer oorbaar

ware, in de wysgeerte onderwezen te worden, dart

enig handwcrkskonst of ambagt te leren. Dusda-

nige zaken zyn doorgaands in zulke cmflandigheden'

ingewikkeld , dat de algemene wetenfchappen daar

óver in 't byzonder niet beflisfen kunnen , maar de

toepasfing der algemene regelen aan eens iegelylg

doorzigt moet worden overgelaten^ vr'?'i-r^ v>^<^j

IL HOOFD.
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^Ovcr enige eerfie grondfleUingen der Zedekunde ^

welken boven anderen hyzonderlyk zyn aan*
,

geprezen*

onder de Geleerde Mannen is het grootfle verfchil

en de yvcrigfle twisc ontdaan over de eerlle grondftel-

lingen , uit welken alle zedclyke voorfchriften en der-

zeiver geregelde en ordenlyke zamenilel , dat is , de

gehele Zedeleer , kan worden afgeleid. Ik zal geen-

zins alle die verfchillende gevoelens, van welken velen

al zedert lang wederlegd en verworpen zyn , hier

optellen : dit verbiedt my zo wel het verdrietige en

nutteloze van dusdanigen arbeid , als de geringe naam

van zommigen derzelver uitvinders, welker geheugen

jcn herinnering reeds door de vergetelheid bedolven

en begraven is ; dit verbiedt my ook in 't byzondep

het gezag van deHollandfcheMaatfchappy derWeten-

fchappen , welke uitdrukkelyk gewild heeft , dat , al

wat tot het onderwerp niet noodzakelyk behoort,

^oude worden agter gelaten* Maar dit fchynt ons

evenwel vooral hier te pas te komen , dat wy , vooj?

E 4 ^^n%%

\ -
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eerst, de verfchillende gedagten der Wysgeren over

de eerfte grondwaarheden , en grondfteJlingen der

Zedekunde in \ algemeen tot twe hoofdföorten bren«

gen: ten anderen, dat wy enige byzondere gevoelens,

namelyk zodanige , welken door hunne meerdere nuc*

tigheid en voortrefFelykheid boven anderen uiclteken,

of door den naam hunner uitvinders beroemd zya

geworden , in 't byzonder , kortelyk onderzoeken ea

overwegen.

Voor eerst dan , de verfchillende gevoelens der

Wysgeren over ons onderwerp kunnen gevoegelyk tot

twe foorten gebragt worden. Want dezen betreden

dien weg, dat zy alle pligten^en de gebeele Zedeleer,

van de Eigenliefde , van üe Zugt, door welke een iegelyk

tot zyn geluk gedreven wordt , afleiden. In deze

fchool zyn reeds oudcyds aristipüs en zyne navol-

geren, alle de cyrenaici, en ook epicurus
zelve , beroemd geweest , welken alles tot de geneugten

,

*t zy alleen van 't Lichaam , 't zy ook tefFens van dea

Geest, bragten; welken alle Eerlykheid en Deugd,

die van alle zelfgenot en eigene nuttigheid verdoken

is , hoe hoog ook op gevyzeld wordende , voor niet^

anders hielden , dan voor enen weidfchen en weidluf-*

tigen naam
,
gefchikt om het gemeen voor in te ne-

men , dog geenzins voor een waar voorfchrift van

gedrag , niet voor enen regel van doen en laten , niec

voor ene wet der natuur, 't Naast aan het gevoelea

vgin deze Wysgeren grenzen die Hedendaagfehe Ge^

Jeer-*
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leerden, die de Eigenliefde, die de zorg voor eigetï

welzyn , die al wat voor enen iegelyk goed en dien-

(lig is , al wac eens iegelyks volmaaktheid bevordert

,

zulks als ene hoogde wet ftellen, en als enen eer-

ften regel van gedrag, in het geheel beftier van ons

leven, aanpryzen.

Genen wederom ftellen zig hier , in tegendeel , de

bevordering van het algemeen Nut, het heil van al-

len, het behoud van geheel het Menschdom, als ene

hoofdwet voor, naar welke alle daden en handelingen

beoordeeld , alle zedelyke voorfchrifcen moeten inge-

rigt worden. Dusdanig was in 'c byzonder oudtyds^

de leer der stoicynen, welker zedelyk onderwys

doorgaands hier op neder kwam: „ Dat het geheel

„ Menfchelyk GeOagt niet dan éne grote Burgerftaat

„ is , tot welks heil , welzyn en bloei alle onze daden

„ ondernemingen en raadflagen moeten gebragt wor-

„ den en zamen lopen ; en dat bier toe vooral de

„ orde en overeenkomst of overeenftemming der din-

„ gen moet worden betragt C^).*' En met deze

leerftelling komen hedendaags meestal die Wyigeren

overeen , die of een Zedelyk Gevoel , of de Orde en

Zam^nftemming van het Heel -Al, of ten minften van

het Menfchelyk; Geflagt, als ene Eerfte en Algemeen

Crondbeginzel voorfteUen , van welke alle de byzon-

dere natuurwecren en pligten moeten worden afgeleid.

Maar

(i?) CiCER© Lib. IIL Dt Finib, Bon. et Mah

Es
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Maar de leer en 't gevoelen van de eerstgenoemde

,

zo oudere als latere fchool , heeft dit gebrek , dat zy

zig niet de gehele Menfchelyke Natuur, maar llegts

een deel van het zelve voordek; dat zy alles tot de

eigenliefde , tot de bevordering van eens ieders byzon^

der geluk brengt ; welke verlangen , hoe natuurlyk

die anders , hoe onfchuldig of hoe pryzelyk ook zoude

kunnen geagt worden en ook dadelyk zyn (^) , zo

kunnen nogthans uic dat grondbeginzel niet alle zede^

lesfen , niet alle pligcen , welken in alle byzondere

gevallen en omdandigheden van dit leven ons gedrag

moeren regelen , worden gekend, afgeleid en betoogd.

Derhalven , zo dra de Wysgeren van deze fchool toe

die byzondere pligcen, tot dat gedeelte hunner zede-

leer komen, in 't welk moet bewezen worden , dat

Regulus, dat Decius , dat Cocles en andere grote

Helden voortrefFelyk gehandeld hebben, of in 't ge-

meen moet worden betoogd , dat het Algemeen Wel-

zyn de hoogfle wet is, voor welke een iegelyk ver-

pligt is , zyn leven aan de grootfle gevaren , zelfs aan

ene gewisfe dood bloot te ftellen , of op te offeTen j

dan haperen , dan (luiten zy , en voelen zig tot een van

beiden genoodzaakt , of, om het gebrekkige en bekrom-

pene

(ö) Zie Esfai fur Ie honheur ^ conjideré comme un principe

norah dans les Memoires de PAcademie Royale de Berlitty

Tom, VII. welk gefchrifn aan frederik den groten
is toesekeiid. Verg» Oeuvr^de frederic ILTom.ïI.p. 22^,
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pene van hunne lêerftelling rondborllig te erkennen ^

öf hun vernuft te pynigen en uit te putten, om,'^als

'c ware, ook zodanige piigten en opofferingen eniger*

mate uit de zugt tot eigen geluk af te leiden ; maar

waar in zy dan doorgaands zo flagen, dat zy meer

woorden, dan bewyzen te berde brengen, en dus om-

zigtige en naauwkeurige lieden niet ligc overtuigen, 't

Is waar , zy nemen dan vaak hunne toevlugt tot de

onftervelykheid onzer ziel, waar in zy wel geen groot

ongelyk hebben ; maar hoe zullen zy dan nog bewy-»

zen , dat Codrus, Regulus , Decius en andere Hel-

den , die zig voor 't vaderland rustig opofferden , en

voor de pylen van den Vyand bukkende, in enen ge-

wisfen dood liepen , dat die Helden van de onfterve-

lykheid der ziel zo zeker overreed waren? En, indien

al eens konde gelden, 't geen zommigen hier op ant-

woorden , dac Regulus door de ondragelykheid der

fchande , fmaad en veragting , welke hy in zyn vader-»

land zoude hebben moeten ondergaan en verduren ,

bewogen wierdt naar Gnrthago , naar den Vyand en

de wreedfte pynigingen te rug te keren; welk eigen

nut, voordeel en geluk was het dan nog , 't geen

Crodus en vele anderen overreedde , zig op te offeren

,

welken , zonder de minlle fchande of veragting , hec

leven boven de dood vermogten ce kiezen ?

En het is ^qzq zwarigheid, welke de andere fchool

der Wysgeren heefc doen bedugt zyn , indien alle

piigten tot eens ieders eigen nut en byzonder geluk
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gebragc, en uic de zugt tot zelfbehoud, als den enig*

iten bron, wierden at^^eleid , dat 'er dan naauwlyks

meer ware Deugd zou overblyven, maar alleen ene

flauwe fchyn en valfche nabootfing van Deugd , hare

plaats zou innemen en bekleden, zo dat aile wezenlyke

voortrefFclykheid en luister van grote daden zouden

verdonkerd worden of geheel te niet gaan (öf). Dit

bewoog dan deze Wysgeren , om zig veel eer het ge-

meen welzyn van allen, van 't Heel -Al, vooral het

behoud van het Menfchelyk Geflagt zig voor te Hel-

len, en alle regelen van pligt en zedelyk gedrag tot

dat groot oogmerk te brengen. Maar ook deze Wys-

geren waren niet genoeg bedagt, om zig voor het eea

uiterfte behoedende , tefFens het ander gevaar te ver-

meiden. Want , voor eerst , zy r:hynen op deze

wyze, niet alleen de beginzels en dus ook de overige

voorfchrifcen der Zedeleer buiten de Menfchelyke

Natuur te zoeken, maar ook zelfs die Natuur geheel

voor by te zien , die in de daad nogthans de behoudfter

van zv^zé^jQ is, en door ene brandende begeerte tot

geluk en de (lerkfte drift van Eigenliefde wordt bewo-

gen. Ten anderen , de Natuur heeft voor het beftaan

en behoud der zedelyke waereld wyzelyk zo gezorgd

,

dat

C^) •» 'ï'w™ autem , qui non ipfo honefto movemur , ut

„ boni iimus , fed utilitate aliqua atque fruftu; callidi fumii$,

„ non boni. Nam quid faciet is homo in tenebris? &c.**

CicsRo De Legib, Lib. I. cap, 14.
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dat zy tot al , wac het meest noodzakelyk is , den Mensch

ene kragcige zugt, llerke beweegmiddelen en vermogen-

de aanlokfeJs heeft ingefchapen , zonder welken een

Mensch, even weinig als een Schip zonder wind of

firoom , zou kunnen bewogen worden , of iets vorde-

ren. Derhalven, zy, die de Orde, de Overeenltem*

ming van dit Heel - Al , als ene eerde wet van doen

en laten , als enen eerden regel van pligten , als een

zedelyk grondbeginzel aanpryzen , en dus voorfchry-

ven , dat wy ons aan 't algemeen welzyn geheel over-

geven , en j wanneer het zelve zulks vordert , ook daar

voor ons opofferen en derven , met agterdelling

van alle Eigenliefde, van alle zugt tot eigen behoud

en geluk ; — die Wysgeren , zeg ik , leiden de weten-

fchap van het regt der Natuur, niet af van de Natuur

zelve , maar fchynen , in tegendeel , op die Natuur

weinig agt te geven , of liever , zig derzelver in 'c

geheel niet te bekreunen.

Wy hebben , zo als wy te voren reeds te kennen

gaven , nog lust nog plaats om alle de uitgedagte

grondbeginzels der Zedenleer hier op te halen. Velen

derzelver zyn zo los uitgedagt, en zo onvoldoende,

dat zy meer voor ydele dromen van flapende lieden,

dan voor doordagte delzels van fchrandere wysgeren

zyn te houden. Maar aan den anderen kant mag en

moet men niet ontkennen , dat 'er enige weinige grond-

beginzels onder zyn, die wat nader verdienen over*

wogen te worden j voor al die genen , van weiken in

de



}i OVER DE EERSTE GRONDSTELLINGEN

de opgegevene vraag der Hollandfche Maacfchappy

uicdrukkelyk wordt gewag gemaakt. Dit onderzoek

zalteöens zodanig nut hebben ^ dat men uit het zelve zal

kunnen opmaken^ hoe vei* reeds de Zedeleer in die

gewigtig opzigt iets gevorderd is , en wat haar tei!^

tneerdere volmaking nog ontbreekt*

En zo dra wy dan deze weinige opmerkenswaardige

grondftellingen ovetdenken, dan zien wy al terftond,

dat zy niet daarom verworpen zyn , of verdienen be-

rispt te worden , als of zy geheel onwaar zouden zyn ;

maar veel eer daarom dat zy geenzins zodanig ligc

aanbrengen -, als ons tot een zeker verlland onzer ^lig-

ten en tot éne ftandvastige kennis van alle deugd ea

cerlykheid kan opleiden*

Want zy, die ons als een grondbeginzel voordellen^

dat men aan de Godaelyke Wil moet gehoorzamen^

of dat men tnoet voldoen aan de Eindoogmerken van

hét Opperwezen ; of dat men zyne Volmaaktheid moet

tetragten; of zyne daden doen overeenftemmen mee

de Orde van 't Heel - Al ; waarlyk , die fchryvenons wel

niets voor, het geen van de waarheid afwykt. Wanc

welk mensch is *er van gezondene harsfenen, die zo-

danige regels zig kan voordellen, zonder teffens te

erkennen j dat die waar en pHgtelyk zyn ? Maar, waar

is nu die zekere en duidelyke blyk ^ dat flandvastig

tnerkf€ken,het welk ons, in die voordellen , onderrigc

en doet kennen , wat met dien Goddelyken Wil ; wac

niet die Orde en Overeenilemming , wat met die God-'
^

ds-
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difelyke Eindöogmerken, aan welken wy voldoen moe-

ten, overeenkomflig of ftrydig is? Zo zeer zyn die

zelfde Wysgeren, dié*ons zo ernftig vermaanden, dat

de Eerfte Grondftelling der Zedekunde tog vooral ene

gröndllelling van kennis moest zyn , en een Qgiken»

merk "vm goed en kwaad bevatten, zo zeer zyn die

zeiven hminer eigener vermaning hier weinig indagtigi

En wy menschjens, geringe wezens, die naauwlyks

een kldn punt van dit onmeetbaar Heel- Al bewonen,

zullen wy die Orde en Overeenftemming van dit grooc

Heel -Al, welks overdenking alleen ons in onze nie-

tigheid doet wegzinken, kunnen nagaan ? Zullen wy

die Eindoogmerken , welke de Goddelyke Wysheid

^ig heeft voorgefleld, en derzelver fchakel doorgron-

den ; of, wat die oogmerken bevordert of verwart ^

met onze enge vermogens, bevatten en beflisfen?

Maar ook zy , die ons de bevordering van onze

Volmaaktheid j als ene Eerfte Zedeles en bron van alle

onze pligten en geheel ons gedrag 5 aanpryzen ; ook

dezen wyken niet ver van de waarheid als waarheid afl

,Wie zyne Volmaaktheid betragc , zal zig met gene

',fchandelyke misdryven bezoedelen. Daar ligt ook

waarlyk in het denkbeeld der Volmaaktheid iets , hec

geen ons bekoort, en tot zig frekt. Een ieder word^

yan natuur ^ zegt cicero, tot de Volmaaktheid

gelokt en getrokken (^). En wat verders : Omdat

(éO Lib. W. De Finih. cap. 13 «M7 «tfeqq.
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^yy ons zelvm beminnen^ en zo wel voor onze ziet als

lichaam alle Volmaaktheid verlangen. Elders zegt

h^i De Deugd is als de Volmaaktheid der natuur f

en van alle zaken , die tot onzen Geest behoren , de

allerwenfchelykfte (ji). Dus wy ons geenzins ver-

wonderen, dat, niet alleen WOL FF, maar ook andere

Wysgeren, aan een iegelyk de betragting van zyneVoU

maaktheid, als ene Eerde Wet, als een zeker ken-

merk van de hoogde Deugd en, het waar Geluk, heb-

ben aangeprezen (^) : Ja daar zyn Geleerde Mannen

ge-

(a) Lib. I. Academ, QuaesL Cap. 5. et Lib. Hl. De Offici

Cap. 6.

(h') De Heer francois hemsterhuis, Zoon van de»

beroemden tiberius hemsterhuis, zo groten vader

waardig , heeft in navolging van Plato enige gefprekken over

yerfcheidene wysgerige onderwerpen in 'tFransch, gefchreven,

Inzyne Arijleé ou de la Divinité handelt hy wel niet opzet*

felyk over he^ Eerde Grondbeginzel onzer Pligten , evenwel

drukt liy zig bl. iio. der eerde uitgave, over de voortrefFe-

lykheid der Volmaaktheid aldus uit: „ Car qiielle idéé fe faire

j,du vrai bonheur , Ariftée, fi ce n'est 1'etat d'un éire, qul

„ par cette faculté fe regardant du centre de toute esfence

,

^ quL Tenvironne , fe voit toujours egalement beau et par»

^fait ; d'un être , qui est toujours dans les autres pour jouir

„ du brillant fpe<jtacle et de 1'energie de fa propre perfe^ion;

j,et qui est toujours dans lui, pour fe la conferver.'* En bl.

138: ,, La plus belle propriété de Thomme, Ariüée, est celle

^^de pouvoirfe corriger et perfeélionner lui-même auiant qu*

n^U richesfó de & co^poticion peut Ie lui peraettre. Il re9oic
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geweest, die de Volmaaktheid als de enige oorzaak

en ware reden van het Natuurlyk en Zedelyk Schoon

aanzagen. Maar, behalvenhet geen wy reeds te voren

hebben aangemerkt, dat, al wie zyne eigene Volmaakt-

heid zoekt t^hler in geen reden kan vinden, om zigvoof

het algemeen welzyn, geheel en zelfs met zyn eigen

ondergang en dood, op te offeren (^); zo kan ook nog

het denkbeeld van volmaaktheid mogelyk wat

te fyn , te duister , of te onzeker toefchynen , om op

het zelve ene duidel^ke, klare en zekere Zedeleer

te bouwen. Waarlyk, wanneer wolf f de Volmaak t^*

heid zo befchryft en verklaart, dat dezelve de Viye

daden met de Natuurlyke daden doet overeendem*

men (J?) , dan neemt hy. immers zyne toevlugt weder

tot de Menfchelyke Natuur; en naderhand zullen wy

onderzoeken , welke grondbeginzels en eerfle zede»»

lyke

;^res facultés de Ia Nature; et il peut modifier fes aiftions, c*

„ a. d. les caufes du bien et du mal k fon plus grand avantages

„et^ celui des autres. S'il produit Ie plus grand bien posli-

„ ble -.pour les autres et Tharmonie et Ie repos en lui raême , j|

JU
n toute la perfeElion , dont fon être est fusceptible.

'

ja SMl fe négligé tellement , que Ie raal refulte de {q% aflions au

„dedans; il est imparfait ^ il fe degrade — voil^ deux espe<-

„ ces d*Imperfeêtion,'*'*

Qa) Vergel. ernesti De Legib. Nat, §. 28. (In Inif,

( Poar. Solid.)

(^) Comp« Juris Nat. §.43. et feqq.
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!yke hoofdwetten in de Menfchelyke Natuur liggen

opgcdotcn , daar in kunnen gevonden en gekend

worden.

Daar zyn ook nog Geleerden, die ons als ene Eer-

de Grondwet en Grondbeginzel der Zedeleer voor-

i'cbryven: „ Dat wy zo veel goeds, als wy kunnen,

5, te weeg brengende , en de ongemakken van dit

5, leven , die onvermydelyk zyn
, geduldig doorftaan-

5, de, gevoelen^ dat wy aan den Goddelyke Wil ge-

„ hoorzamen (^)," Maar, vragen wy, hoe bereikt

men zulks, dat men zal gevoelen^ \ geen in diQZ^n

regel geboden wordt te gevoelen ? Wat is hier dat

goed , het welk wordt aangeprezen ? Naar welken

maatftaf zal dat goed worden afgemeten ? Zou men

met grond kunnen vast (lellen, dat ene Redeneerkun-

dige^ wanneer hy zo vqc\ waarheid*^ en ene zedekun»

dige, wanneer hy zo veel goeds gebiedt ria te jagen,

als kan bereikt worden ; dat die beide Leermeesters

dan hunne post waargenomen en hunnen pligt volbragt

en afgedaan hebben , hoe zeer ook de ecrUe ons geen

kenteken van fiet ware , nog de laatlle geen het minde

ken-

C^) Freder. guil. Bestel", Hoogleeranr in 't Natuur-

Volkeren- Staats- en Burger -^Regt te Leyden, in zyne Fun^

dam, Juriipnuh Natiir Edic. 4tae. Lugd. Bat. 1788. §. 270,

Nosce^ conferva^ atige et fic adhibe vires tuas , ut fantum

boni , quantum potes , efficicndo atque incommoda vitae inevi-

VühWi^i fortiter ferendo y voluntati divinae ie respoj^dere CquiIüs.
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kenmerk van het egte goede ^ opgeven ^ nog den weg

aanwyzen, langs welken d^t ware ^ dat gö^//^ kan ver*

kregen worden? Immers zal een onmatig en wellustig

mcnseh iig dari ligtelyk diets maken , dat het voor

hem goed is, zig aan zyne wellustige begeérlykheden

over te geven; ene giefigaaft, dat het goed voor hem

is, dat hy geldfom'nicn op een llapele, ajfchoon die

ian niemant nut toebrengen; ene dief, dat hy ftele

en zyne honger dille , welks nyping hy , zo als zy

waarlyk is , wel een groot kwaad zal agtcji , dog welk

kwaad door enen dieflM kan verligt worden , en dos

geen zo onvermydelyk kwaad , dat het nodig zou zyn ,

het zelve geduldig door te fïaan. Wat betekent dan

hier het wooji*d goedP Indien hier goed het zelfde is,

als nuttige dan is dit meerene natuuflyke dan zedc-

lyke eigenfchap , .hoedanig dé nuttigheid is van den

koortsbast tot het fluiten van den kóofts. Of, indien

hief goed in enen zedelyken zin zal genomen worden

voor billyk^ fegtmatig, eerlyk , dan is 'er nog een

ander kenmerk nodig, waar door men kan weten en

beflisfen , wat voor bil]yk,voor rcgtmatig , voor eerlyk

moet gehouden worden. Derhaivcn, hy, die de bc*

tragting der Volmaaktheid , als een grondregel voof-

fchryft, die fchryft nog zodanig iets voor , waaruit men,

't geen goed^ en 't geen kwaad is, tot zekeren trap

kan kennen. Maar, die ons enkel voorfchryft te doen^

't geen goed is, die moet nog noodzakelyk tot andere

grondbeginzelen en leerftellingen toevlugt nemen ^

t a waar
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waar uit kan blyken, wat een waar goed is, ter ou-

dcrfcheiding van een fchyngoed; en door welke daden

en levensinrigting wy dac goed^ 't welk men ons voor-

fchryft, kan bekomen.

Maar haasten v/y nu ons, om die vnq grondbegin^

zelen der Zedekunde ce overwegen, van vi^elken in de

Vraag der Maacfchappy zelve uicdrukkelyk gewag

wordt gemaakt, en van welken het ene, vanvoorcref-

fclykc Engel fche Wysgcren afkomdig (^) , van vyege

het vermogen onzer ziel, door 't welk wy het kennen,

GEVOEL, (namelyk inwendig gevoel) en van wege

de aart der onderwerpen , welken wy door het zelve

kennen

,

ze d e ly k gevotl , genaamd is : en het ander

door den naam van deszelfs uitvinder kant, wiens

wysgeerte onlangs zeer vermaard is geworden , gerugc

heeft gemaakt.

Wat dan voor eerst het zedelyk gevoel aan^

gaat , viraar door zommige Geleerde Mann^en en- uitre-

kende Wysgeren willen , dat wy regt en onregt, eer-

lyk en fchandelyk, onderkennen; daar h in de daad

in onze ziel een zodanige kragc en vermogen, waar

door

(^a) Namalyk van shaftesbury, nuTCHEsoN,FOR-
nVCE, HUME, SMIÏH, gCVolgd doOf M E R I A N , ROBI-

NET, SPALDING, HENNERT, HULSHOFF, HOTTINGER
en anderen. Zie ook Briefmsfeling van Philagathoi en PhU
laletes over de Leer van V Zedelyk Gevoelt uitgegeven door

J. Petsch. Utrecht 1771^
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door al wat in deugd en voorcreffel-ykheid uitblinkt,'

al- wac tot gemeen nut en heil van allen, vooral met

grooc gevaar of ook ene gewisfe dood , ondernomen

,

en met. Onwankelbare kloekmoedigheid volvoerd wordt

,

ons behaagx, ons aangenaam is, en onze goedkeuring

wegdraagt; waar door in tegendeel al wat laag, fchan-

deiyk, verfoeilyk , trouwloos, onmenschlyk en wreed

is , ons ten hoogden mishaagt ,• en onzen afkeer verwekt.

Wie heeft ooit het roeraryk levens ^iride van Regulus

of zelve gelezen, of anderen gehoord verhalen , zon--

der bewogen te worJen, zonder den groten held te

-

beminnen, en zyne ongelouflyke Itandvastigheid te

bewonderen, met de genoeglyklte aandoening? Van

Orestes en Pylades vricndfchnp, en den indruk derzelve

op de ;!ianfchouwers, hebben wy reeds hier te voren

bl. 32. gelproken. De kragt van dit zedelyk ge-

voel is zo groot, en het zelve behoort zo zeer tot

onze menfchelyke natuur , datcicero over de Vriend'^

Jchap Hoofdll. 13. vraagt, indien het zelve is wegge-

nomen, wdk onderfchdd ''er dan^ niet tusfchen een

Mensch en een Beest; maar tus/chen een Mensch en

enen peen of [ïonnp of iets diergelyks nog overig is?.

Ook heeft die Wysgecrtc , welke het zedelyk
GEVOEL als een kenmerk, en, als 't ware, als ene

bron van alle onze pligten en alle zedélyke deugd aan-

pryst, dit boven vele endere Jccrüellmgen vooruit,

dat zo wel die pligten, weiken het algemeen welzyn,

als die, welken eens iegelyksbyzorider geluk bevorde-.

F 3 ren.

\



U OVER DE EERSTE GRONDSTELLINGEN

uit het zelven kunnen betoogd worden , al zyn het

ook zodanige pligtcn, die van ons eisfchen, dat wy
ons in de grootlle gevaren , of ook in ene zekere dood

begeven. Daar is egter enige bedenking, welke ons

wederhoudt van met die Wysgercn , die dat zedelvk

GEVOEL voor een bevoegd keurmeester van regt en

onregt, eerlyk en fchandclyk houden , in te ftemmen

;

want voor eerst, zy hebben alleen dat gevoel, en dus

meer een deel van onze ziel, dan onze gehele men-

Tchelyke natuur, in aanfchouw genomen. Ten anderen,

zy hebben niet duidelyk genoeg ontvouwd , welken

van deze twe zaken zy cigenjyk wilden , of dat alle

pligten terftond en zonder redenering door dat gevoel

onmiddclyk zouden beoordeeld worden , dan of zy

fielden , dat door dat zedelvk gevoel alleenlyk^>

enige eerde grondilellingen gekend , enige eerde zede<i-'

lyke voorfchrifcen zouden aangewezen worden , uit

welken dan de Reden vervolgens door redenering en

wettige befluiten de overige regels en voorfchriften

der natuur zou moeten afleiden; veel minder hebben

die Wysgercn, iqdien dit laatfle al hunne mening wa-

re , naauwkeurig verklaard, welke dan die eerde

grondwaarheden zyn , die het zedelyk gevoel
als grondbeginzels aanwees. In tegendeel zy fchynen

niep zo zeer het laatde , maar het eerde gewild te heb-

ben. Want even daarom hebben zy voornamelyk dat

zedelyk gevoel ingeroepen, en alleen tot enen

bevoegden regeer en onmiddeJyken hepordelaar der

men-
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menfchelyke daden als 'c warjB aangefteld , op dat

ook het ongeleerd gemeen^ zonder moeite en zonder

redenering, waar roe het ojnbekwaam is, tcrflond alle

pligten zou bezeÖcn en kennen. Maar waarfcbynJyk

zyn die Wysgeren hier misleid geworden door. ene

zekere vlugheid van 'c Menfchelyk Vernuft , 't welk

dikwyls als met ene fprong de ganfche zamenbang der

voorilellen zo fchielyk doorloopt, dat het zelve de

tusfcheniiggende voordellen naauwlyks' en niet dan

fiiiauw en duister bezeft, en, die als in eens overge-

fprongen hebbende, terftond op het befluityalt, en

zig dan ligtelyk verbeeldt, van zelfs, zonder hulp van

die tusfehen beiden liggende voorflellen , en als 'c

ware door een onmiddelyk bezef of gevoel^ dit laac-

fle voorfchrift bevat, en dit befluic opgemaakt te heb-»/

ben. :

Maar wy moeten nu ook omtrend de ieerflelling

van den Koningbergfchen Wysgeer kant, wiens

enigzins duistere Wysgeerte in Duitschland zeer vele

Bellryders 'en Voorllanders verwekt heeft , nog het

een en ander zeggen , dog niet meer , dan ons tegen-

woordig onderwerp vereischt. Voor eerst dan fchync

deze Wysi^eer als ene onbetwistbare zaak vast te Hel-,

len , dat de menfchelyke daden die kragt en eigenfchap»

hebben , dat zy , of met de natuur en waarheid over-

penftemmen ^ of daar tegen ftryden ; dat onze ziel

alle tegenftrydigheid wraakt , en in tegendeel alle

overeenllemming met de natuur goedkeurt , en daar

F 4 toe
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toe overhelt: maar zal ons Verfland in die rigting on*

zen Wil kunnen bewegen, dan erkent hy^ dat daar

toe óok nodig is, dat Vr gene andere tegenftrydige

beweegredenen en aanlokzelen der wellust ons tot

het tegenovergeftcide tragten te verleiden ; dat een

levensloop , volgens de Natuurwetten ingerigt en ver-

vuld , den Mensch waardig maakt , om gelukkig te

zyn, en dat zodanig levensgedrag de voorwaarde is,

zonder welke niemant het geluk kan bereiken. Ver-

ders Helt hy met de Stoicynen, dat de goede daden

door haren eigen luister goed zyn , en fehitteren ; zo

dat zy ook zonder de nirnfte hoop en opzigt op geluk

den Mensch volllrekt verbinden (^), en dat de enkele

voortrefFelykheid der Natuurwetten en het enkel bezef

van die voorcrefFelykheid den Mensch ligtclyk over-

reedt, om alle andere en uiterlyke beweegredenen te

verwerpen (^) : ja , dat iedere deugd zo veel voortref-

felyker is , als alle hoop en uitzigt op beloning meer

verworpen wordt , welkec verlangen de glans der

deugd zeer verduistert. Indien men aan- ene voor-

treffel'jke daad^ zegt hy, denkt ^ van alle voordeel

of nut , zo wel in dit als in V toekomende leven ,

ontbloot; indien zig iets aan onze ziel vertoont ^tegen

de verlokzekn der wellust , of ook regelregt tegen

de beweegredenen van den nood , m2t moeite , uit

groot"

(^a) Krit. der Reiite Fermivft. S, 835.

(^kj Metaph. der Sitten. S. 33.
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grootheid^ kragt en ftandvastlgen moed van ene ver'-

htvene ziel^ volhragt ; dat overtreft '9er atle anders

daden , walken flegts de hoop op een aanftaand

geluk aajipryst. » Dan wenscht een iegelyk Jlilzii^y'

gende hy zig zelven^ dat hy ook zelve nog ten enigen

tyd eens ene diergelyke voortreffelyke daad moge kun-'-

7ien hetragten'^a). Kant fchryfc ook aan ieder

Hiènéch zo grooc eert gevoel toe van die eigeno imV

ter ,'- door' welk ö alie deugdzame daden uitblinken,

dat hy htt navolgend grondbeginzei , of eerlle ze^e-

lyke wee voorfchryfc :, Handel volgens dien regel ,

-welke gy zelv^n te gelyk zoudt kunnen willen ofwen-

fchen , dat ene algemene wet ware {Ir) : en een wei-

nig daf^r na: Handel op diewyze^ als of die handeU

wyze van u , door uwen wil , ee/is ene algemene natuur-

wet zoude zyn,

" M^ar die zelfde kant leert nogthans elders, dat.

het geluk met de eerbied, en de betragting der Na-

tuurwetten noodzak elyk verbonden is , en dat' hec

hoogde goed in een fchuldeloos leven gelegen is; dat,

alhoewel die onfchuld alleen den Mcnsch waardig

maakt om gelukkig te zyn , de gemoederen der

Menfchen nogthans door zo vele begeercens en aflveer

en zo vele verlokzelen der wellust beroerd en geflin-

gerd worden , dat zy de natuurwetten wel goedkeu-

ren,

C^a) Mstaph. der Sitten, S. 33. in de Aantek, ,

(^) Aldaar ^.52.

F 5



5MD OVER DE EERSTE GRONDSTELLINGEN

ren ,derzelver voortreffelykheid en luister bewonderen ;

maar des niet te meer bewogen worden tot gehoor*

zaamheid aan dezelven , ten zy zy vporaf van deze

cwe zaken overreed zyn ; voor eerst , dat 'er een God
is; en ten anderen , dat 'er (IrafFen van euveldaden

en beloningen van deugd en eerlyke bedryven voor

den Mensch in een ander leven te wagten zyn. En
deze twe llciiingen, welken kant zeer bezwaarlyk

agt te bewyzen, vordert hy dan, dat hem vooraf, als

twe geëischte zaken (postulata), worden toegedaan (^).

Alhoewel nu alle deze ftellingen welligt iemant zul-

len toefchynen , niet geheel en al met eikanderen on-

derling te ilroken; zo blykt nogthansuit het gezegde,

en uit het bygebragt grondbeginzel van kant, dat

deze wysgeer dat grondbeginzel afleidt van den eigen

luister der Deugd zelve , welke een iegclyk gevoelt,

goedkeurt en bewondert , en dat hy dus ook tot een

ZEDELVK PEVóEL zyneu toevlugt neemt, welks

voor- en nadelen wy te voren hebben opengelegd.-

Daar en boven wil kant, dat wy zodanigen regel

volgen , welken wy kunnen wenfchen , dat alle Men-

ichen volgden en even als of die ene algemene wet

ware. Maar ik wenschte dan wel te weten , welke

kragt en uitwerking dit grondbeginzel zal of kan heb-

ben , indien 'er eens een goedig mensch is , wiens

oordeel en geweten dv\/aalr. Waar uit zal zodanig

ie-

xQa) Krit. der Reine VerrMnft, S. 837.
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iemant weten en, beflisfen of hy dwaalt of njet? Die

volkeren , wejken sextus empiricus ver-

haalt (^) , dat het betameiyk agtten
^ menfchen te,

olFeren; zyne ouders na enen fescigjarigen ouderdom

te doden, enz. welken regel, bid ik, zullen die wen-

fchen , dat alle Menfchen ü}s ene algemene wet mog-

ten volgen ? Ydon , ja zeer velen dier eenvoudige

lieden , die wel eer uit.eeïi dom en fchandelyk byge-

loof de zogenaamde heilige kruisvaarcen ondernamen ,

en de onregtvaardigde oorlogep voerden, zouden die

niet ligtelyk gewcnscht hebben , dat ten minilen in

gelyke oraftandigheden alle Christenen het zelfde de-

den ? Zyn 'er dan gene Menfchen geweest , die waan-

den yoortrcffelyk te handelen , als zy hunnen Gods-

dienst aan anderen ook tegen wil en dank , en mcc

geweld ..van wapenen opdrongen ? En weiken regel

zpllen dan dusdanige menfchen kunnen wenfchen, dat

pok anderen ia 'c algemeen betragtten ? En zodanige

wensch , welke kragt , welke voortreffelykheid kan

die hebben? Waarlyk, wy zienin \ geheel niet, hoe

het mogelyk zoude zyn , die twyfFelagtige vragen ,

welke CICERO in zyn III. Boek pver.de Vligten y

Hoofdfl. 23—25 voordraagt , uit hep ^Kantiaansch

grondbeginzel, of uit de daar uit afgeleide voordellen

te beflisfen.

Ik vermoede niet, dat ik, in 't ontvouwen dezer

Kan-

C*) ^yrhoniar^ B^pot-^poi. Lib. III. cap. 24.

.
1 " o



$-i OVER DE EEUSTE GRONDSTËLLINGEiVr

Êtintiaanfche leerflelüng , my grocelyks zal vergist^

hebben. ^ Dog , indien my de duisterheid van zyné^

wysgeefte (vvanc' die duisterheid wordt algemeen ^f-^

kend" en' door de Hoilandfchc iVIaatfc^hnppy zelve niet

óncvynst) indien dan de'zelve my eVenwciiiier afdttaF

liiogt misleid hebben, dah'kan en mag die'd'uïsterheMt

zelve tnyne verfchoning zyn, en my van alle befchuB^

dlging van onberadenheid vry pleiten.
^^'

"^ ^ "

^^^^

;Ëi'ndeiyk, in dezen drom van Wysgeren , v^^elkér

gëvo^ens omtrencl Hé eërfte grbndflellingen'derZedéi-'

leer' vvy ter toetfe brengen, zie daar ook nog enigen,'

dfe ons^re gemoet lopen, aanhouden, en, byna met>

ene zekere houding van een vernederend medelyden ,'^

óns' belaggende, 'aldus toeroepen : Wat vermoeit gy
lieden ü en tobt zo zeer, ó goede zukkelaars ! Ene

zaak, van zig zelve zo klaar, als het zonncligc, en

die enen ieder in 'c oog loopt, bekommert U? Gy
pynigt ü dan zozeer,om grondbeginzelen vnn pligten

en het Waar geluk te'vinden?Arme menschjens, lioorc

ons, (roept 'er een uit den hoop, zyne iiem boven

anderen verheffende ,) hoort naar ons , en gy zult

ras enen open en effen' weg, langs welken men dit

leven moet leiden , voor uwc ogen gebaand zien ! Wy

,

wy hebben één 'eenvoudig voorfchrift; ons grondbe-

ginzel is het enigfte en ware; aan 't welk zo gy maar-

hét oor wilt lenen, iSarï - zyf gy behouden en behoed

voor 'alle gevaar van te dwalen.^ Volgt dan deze ene

korce en eenvoudig e-grondles: zo jikïzelv.e uw
gelukI
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<;ELt?K! Wac is, vraii;en wy u lieden , wat is tog

meer waaragtig, wat is duidelyker, wat eenvoudiger

en- meer overecnkomftig met onze natuur? —— O ja,

,waarlyl^, dit fjhynt zo;- maar gy, wie gy ook zyp,

die onsdu-s toeroept, en vermaant, gy fchryft ons dat

geen voor, 't welk wy zelven ook zo harcelyk, zo

vicriglyk begeren , dat wy niet anders kunnen ,- dan

het zelfde ten hoogden te verlangen. Dus , gy noopt

ons aan , om te gaan , daar wy al reeds van zelven

lopen. Maar, wy bidden u, hoor gy zelve nu eens

naar ons. Het is hier niet genoeg voord te gaan, zo

lang men niet weer , welken weg men moet bewan-

delen. Dcrhalven^ ó goede vriend! gy, die zo gere-

dclyk onze leermeester op het pad van dit leven wilc

zyn; zyt gy ook teifens onze gids en leidsman , en

roep ons niet llegts toe: zoekt naar uw geluk; gaat

naar uw geluk y maar wys ons dien weg. aan, welke

ons tot het waar geluk moet brengen. Doe dan niec

even als ene Geneesheer , welke van enen zieken ge-

raadpleegd, hem met dit voorfchrift zou weg zenden:

zoek m*e gezondheid I'^Ii'^k geefgy zelve veel eer ene

of enige grondilellingen op, welke vrugtbttar genoeg

zyn, om zulke voorfchriften en zedelesfen voort te bren-

gen, die in zo vele flormen en beroeringen, in zo vele

flingeringen van het fchip onzes levens, ons de klippen

aanwyzen, vi^elken wy moeten vermyden, en dié ólis

leren , onzen gehelen levensiogt zo ee beftieren , dat

wy
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dat vvy in de behouden haven van hét waaf geluk

aanlanden*

' Derhalven, in zo groot en zo velerlye verfchil en

dobbering van gevoelens en onwisfe leerïlellingen ,

laten wy dien weg, welke onvoldoende was om ze-

kere en vaste grondllageri voor de voortrefFelyke Zede-

leer te vinden en te leggen, verlaten; en laten wy
liever in de menfchelyke natuur zelve, in onze ziel,

als 't wrie , intreden , om daar de verfcholené eerde

zaden van vvaarheid , deugd en alle menfchelyke kennis

6p te fporen. Daar züUen wy niogelyk de eeffle

grondbcginzels en grondwaarheden , gelyk van alle

andere wetenfchappen , zo ook der zedekunde , kunnen'

©titdekken.

IIL HOOFDSTUK.

Cijfer de Menfchelyke Natuur ; én M'elke Eerjlè

en Algemene Grondftellingen der Zedekunde^

uh die Natuur^ voordvlodjen.

I ... ...^

ü e eerde grondwaarheden, welken in deMenfché-^

lyke ziel waarlyk huisvesten , en als bedolven liggen

,

WOJf-
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worden op twederlye wyze opgefpoord en ontdekt»

Vooreerst, men befGhouvvc, het geen in het dagelyks

leven voorvalt; men bemerkt deszelfs veranderingen,

vervvisfelingen , allerlye byzohdere daden en bedryven

der Menfchen , de byzondere {d) zaken en derzelver

uitwerkingen; met één woord, al wat ons onder het

oog valt; en van deze-byzondere zaken klimmen wy dan

op tot algemene, en meer algemene, tot dat Wy ein«

delyk aan de eerlle beginzelcn komen : dat is , wy
beginnen van de Zintuigen , en gaan voord tot de

Reden: welke leervvyze de meeste Wysgeren de ont-

bindende of Analytifche i b ) \ dog de beroemde

WYTTENüACH, mogclyk meer overeenkomftig mee

het gebruik der Oaden , de zameriftellendc of Synths-

tifche Leerwyzé genaamd heeft (^) ; en deze is de

Icerwyze , wel ke a r i s t o t e l e s gezegd wordt by-

zonderlyk te hebben gevolgd en aangeprezen (d). De
andere Leerwyzé is, waardoor wy aanvangen, met

allereerst onzen aandagt tot ons zelven te wenden; en

met alleil ingefpannen aandagt onze ziel doorzoeken'

en

(^a) Individuele^

(Ji) 's Gr AVESAN DE hkid, tot de ïVpgeerte II. B, De
Redeneerk. 33 en 36 Hoofdft. er nest. Init. Do^r. Solide

Proleg. §. 32 et 33.

(J) Dan. wyttenbach Logic, Part. III. cap. i. §. 3.

(jl^ Facciolat Rudim, Logic, pag, 12. aangehaald doof

WYTTENBACH.



/

9<^ OVER DE^EERSTE GRONDSTELLïNGEr?

en de daar in fehuilcnde vermogens opfporen, om alzo

enige écr'te .beginzels , enige grondwaarheden der

raenfchelyke kennis te- ontdekken : welken eensgevon-

• den zynde^ vanden wy van die grond beginzelen eersc

aan, en dalen langzaam en als by trappen af, tot dac

wy tot de zintuigen, of de byzondere zaken komem
Deze wordt doorgaans de Methodus Synthetlca^ of

zamendellcndeLeerwyze ,• majij: van^ wyttenbach
de B'hthodus Analytlca , of ontbindende Leerwyze

ge a:imd. Aan dezeLc^irvvyze gaf pl ato den voor-

rang, en 2y is zeer gefchikt voor verkryging van ken*

nis en wctcnfchap.- Wy zullen dan ook hier ter plaatfe

deze leercrant volgen*

Om dan de eerftc grondbeginzelen der Menfchelyke

vcrpligting, om de bron , uit welke' alle voorfchrif-

tcn van gedrag^ alle regels van Ievensbeftier,alle wet-

ten der natuur voordvlocijen 5 te vinden , moeren wy
met onze aandagt tot ons zelven inkeren, ons wezen

en onze natuur oplettend befchouwen , en niet flegts

het een of ander gedeelte van die naruur, niec alleen

Let een of ander inwendig gevoel ofbezef, maar die

gehele natuur, voor zo veel ons doelwit vereischt, mee

alle aandagt nafporcn en naadliglyk overwegen. Dan

aHeen kiinnen wy die eerfle bewegingen en aandoe-

ningen, die eerile neigingen, en afkeer, die eerfle ver-

langens der natuur , die eerfle beginzels van kennis

ontdekken, die, ais 't ware, de vonkjens zyn, aan

welken aiïeen de Wysgeerte al haar ligt ontfteekt,

I Dam
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Dan eerst zullen wy enen veiligen we^ kunnen inlaaa

en hec gevaar vermeiden der ydcle dromon , die onze

Wetenfchnp zo lang verwa-'d hebben; dan eersc zullen

Wy ku >nen voordwanJelen volgens dien leidraad ,

welken ons uit hec doolhof van misvattingen en dwa»

lingeii kan veriüsHin en to: de ware en ryke bronnen

brengen, uit welKen de eerilj zt^l.lyke t^rondwaar-

heden, en de daar uit vervolgens afgdeide pligteti

mov^ten voordvloeijen. Te regt dan , v.q^i cicero,
hebben de agtbaarfle Wysgeren den grondfla^ van hei

hoogfie goed in de Natuur gezogt ^ en geoordeeld^ dat

de neigingen en verlangens van de met die natuur

overeenkomende zaken ^ aan alle wezens zyn ingg»

fckapeuy welken onder die danbeveling der nrHuur

hevat zyn (^}. En deze is die leerwyze, welke dö

doorfchrandere cicero in alle zyne uicn.untenda

GcTchrifcen , zo wel over de we'fprekendheid als ovey

de wysgeerte.,ilandvastig gevolgd heeft (^), in welken

hy alle zyne leerftellingen , regels en lesfen, en vooral

de rrondbeginzels van die lesfen en vo >rrchrifcen

,

alleen van de Menfchelyke Natuur ontleent, en, om
zo veel naauwkcuriger die ware, die eenv^oudige, die

nog zuivere en onbedorven natuur te leren kennen ,.

(a) Lib. V. De Finih cnp. ii.

(^V) In Libris Academicar, et Tusc^lanar. Qtiaedion. Ds
Natura Deor. De Finibui Bonor et Mat, Ds Officiis^ Ds
Qrat. &c.

G

I
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dg, zo als hy zelve zegt, toe de wieg, tot de kinder-

'tjens, -begeeft 5 in welken hy oordeelt, dat , even als in

enen fpiegèl , die oorfprongelyke natuur het best kan

aanfchouwd worden (^). Wy zullen dan de voet-

ilappen van zo groot enen leidsman volgen , en , om
èan de woorden meer fierlykheid , aan de leerHellingen

meer gezags, en aan de bewyzen meer kragts by te

zetten, zullen wy de eigene woorden van die leidsman

zeiven menigvuldiglyk bybrengen. ' En dit betoog zal

5:0 veel minder aan enige berisping kunnen onderhevig

zyn/als die eerfte gevoelens en bezeffen, die eerfte

vonkjens van kennis , niet anders dan door de aandagtige

befchouwing van onze ziel door ons zelven , of door

He getuigenisfen van andere voortrefFclyke Wysgeren

,

die de menfchelyke natuur met meerder en opzette-

}yker oplettendheid hebben nagegaan , kunnen bewG-

^en worden.

Gewisfelyk , de Menfchelyke Natuur heeft hare

waarde en uitftekende voortreffelykheid. Niet alleen

heefc

- W «ff
Les principes - de Morale ne peiivent étre foiidés que

jjfur la nature de fhömme et fur £qs relations. Lorüqu'on

„reciierche les bafes, fur les quelles Ia Morale repofe , on

^doit employer tous les moyens posfibles de connoitre l'agent

„cc les eiTets des aétions, aux quelles on vent pres crire des

j^ regies." P r e v o t s /kr ' ks Methodes d'enfeigner la morale.

Nauv. Memoir. de fAcadem. Roy. de Berlin i;!;©. pag,-

4I4« 415. '^
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heefc de Mensch zyn© uicerlyke zintuigen als wagters

en aankondigers van het geen buiten ' den Mensch is

en voorvalt, niet alléén heeft hy bekwame ledematen,

door welke hy zig beweegt, en zig vele nooddruften

,

gemakken en geneugtens dezes levens verzorgt; maar

vooral is de kragt en 't vermogen der Menfchelykè

ziel opmerking en bewondering waardig : Want zodrjt

wy derzelver binnende fchuilhoeken doorzoeken, dart

ontdekken wy in dezelve vele inwendige gevoelens

,

vele eerlle ingeprente of 'ingefchapene denkbeelden , of

vonkjens van kennis, vele eerlle grondwaarheden, die

de beginzelen van allerlye kennis en wetenfchap , en

de grondflagen van alle konflen zyn. Want voor eerst,

^odra onze ziel hare fcherpzinnige aandagt tot zig zelve

keert, dan ontwaart zy dadelyk, van zelve en zond€ïï^

deminfte hulp van uitwendige zintuigen ^ en zonder den

geringften dienst Vwin enige andere denkbeelden , dat

zy denkt, dat zy vele zaken bezeft, dat veel in de ziel

omgaat, veel gedagt, vergeleken, beoordeeld, goed-

gekeurd , verlangd eti verworpen wordt : van al heü

welk een iegelyk zig zo zeer bewust is , dat hy veel

eer zig zelve kan verlaten , dan zulks niet te ontwaren.

Ten anderen , ons verftand bezeft vele waarheden ^'

welker duidelykheid en ligt den Mensch zo kragtig

aandoet en treft, dat, zodra hy zig dezelven maar voor*

ftelt, hy terflond genoodzaakt is , die toeteftemmen,

in zo ver , dat geen goud , gene beloning , hoe grooc

Gok ) hem aan die waarheden kan doen twyifelen ,

G 2. veel

\ r
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veel minder dczelven doen ontkennen; en al wie het

tegendeel zou onderftaan te beweren , niet het mi-nlle

gchoorzou kunnen verwerven. Tot deze foort van waar-

heden breng ik de navolgende Hellingen , als zo vele

voorbeelden, te weten: Dat iets niet kan te gclyk zyn

en niet zyn ; dat ene zaak onmogelyk zig zelve kan voort-

brengen; dat alle oorzaak eerder is, dan haargewrogt;

dat het geen niet is, ook niets kan voortbrengen; dat

zodanige dingen, die aan..en e. derde gelyk zyn, ook

gelyk zyn mer elkandcren ; dat die dingen , welken

aan andere gelyke dingen gelyk zyn, ook onderling

gelyk zyn; dat het geheel groter dan zyn deel, en

het deelldeiner dan zyn geheel is; dat gelyke getallen

by gelyken geveegd, gelyke fommen ; enongeJyken,

by gelyken gevoegd , ongelyke fommen uirmukcn

;

dat tusfchen twe punten niet dan ene regte lyn kan

tusfchen liggen; dat tusfchen twe punten cfe regte lyn

de korcfte is; dat twe regte lynen gene plaats omvat-

ten; en meer diergelyke grondfleliingen , welken of

tot de wezenkunde (ontologie,) of toe de wiskunde

behoren, en welken het niet nodig is, hier allen op

te halen. Wel van ene andere foort, maar niet min-

der blykbaar, zyn ook deze grondwaarheden; dat het

beter is, dat het geringere, dan dat het voórtre(Fe,lyke ,

het onwaardige , dan het waardige verloren gn ; en ,

wanneer meer zaken met eikanderen gelyk ;iyn in waar-

de , dat dan liever weinigen , dan dat velen gemischt wor-

den 5 dat de delen zonder het geheel niet kunnen be-

houden
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houden worden; dat het geheel eerder een deel, dan

het deel het geheel kan ontberen {a). Onder dusda-

nige, van zig zelve blykbjlre, waarheden, zou ik ook

gaarne tellen, dat een ieder mensch, zodra hy aan-

dagtig op z\g zelven let , dadelyk gevoelt , dat hy

een zwak en onvermogend wezen is , 't welk van ene

grotere oorzaak , hoedanig die dan ook zyn moge

,

afhangt: uit welk gevoel de vrees en angstvalligheid

van kinderen , vooral in eenzaamheid, of in duiscernis,

oorfprongelyk , en vaak zo vermogende is, dat velen,

ook in gevorderde jaren , die angstvalligheid niet kun-

nen overwinnen.

Deze en diergelyke beginzels , gevoelens en eerde

aanblikken van kennis huisvesten dan in groot getv^l ia

's menfchen ziel , en wor.ien van allen doiT ene in-

wendige kragt en vermogen zo fterk ontwaard , be-

zefd, gevoeld en erkend, dat al wie ze ontkent of

in twyfFel trekt, voor enen halftarrigen tegenftrever of

voor enen onnozelaar gehouJen worJt. Dit zyn de

zaden van alle kennis , zo als cicero, en ook

SENECA (^) , doorgaands die noemen; dit zyn die

kleine

QC) Het komt hier op enige voorbeelden , welken mogelyk

iemant gene onbewysbare , gene eerde , maar becoogbare waar-»

heden zou agten , niet aan. 't Is hier genoeg , dat 'er verfchei^

dene onbetoogbare waarheden ia onze ziel huisvesten.

QT) Epht. 120.

G3
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kleine vonkjens , van welken , door de hund der Na-

tuur zelve in onze ziel geplant , met behulp der

Ondervinding en der Reden , de Reken- , de Meet-

,

de Natuur- en de Redeneerkunde , en alle andere kon-

den en wetenfchappen, zyn geboren en voordgebragt

,

en om welken niogelyk de Mensch aan p h a ï o toe-

fcheen niet zo zeer te leren, als veel meer zig ilegts

maar te herinneren. En deze oorfprongelyke bezcf-

fen, of, (wil men liever) de gelykenende afbeeldzels

van deze bezefFen, treft men ook in de dieren aan.

Wie weet niet, hoe konftig de fpinnen hunne netten

weven en op de bekwaamde gelegenheden uitfpannen

,

om vliegjcns en muggen te vangen ? Wie ilaat niet

verbaast over den yver en vlyt der mieren ? Over het

vernuft en beleid der Byen? Welker voorzorg, konsc

en pryzelyke arbeid de digter virgilius zo voor-

trefFelyk ontvouwt (^) ? Of wie zal ontkennen , dat

zo vernuftige werkzaamheid , de opgenoemde of

diergelyke eerile en algemene ingeprente beginzels toe

hare oorzaak en grondflag heeft?

En deze opgenoemde voorbeelden behooren meest

al tot de befchouwing. Overwegen wy dan nu meer

opzettelyk die beginzelen , welke den Mensch tot

verlangen of verwerpen , tot begeren of tot vlieden

,

no-

C^) Ceorgic. Lib. IV. vs. 148, vs. ^I5.
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nopen , en even daar door hem in werking brengen

,

want dezen zyn met ons voorgeileld oogmerk naauwer

verknogt.

L Voor eerst dan ; de Mensch gevoelt niet

alleen, dar hy aanwezig is; maar even gelyk aan alle

andere Dieren , zo is aan den Mensch ook dit gevoel

ten hoogden aangenaam, en niets begeert hy meer

,

dan zulks te blyven gevoelen. Hy fchuwt dus zynea

ondergang en fchrikt voor gene zaak meer, dan voor-

de dood , welke hem als ene ontbinding der natuur

voorkomt. Dog de Mensch begeert niet alleeniyk te

zyn , maar teffens op de' genoegelykHe wyze te zyn ,

en niemant is 'er, wien het onverfchilHg zou kunnen

zyn, op hoedanige wyze hy aanwezig ware en zig

bevond aangedaan. Een iegelyk is dus voor al aan

zig zelven dierbaar; hy bemint zig; hy bemint alle

zyne delen; hy keert niet alleen alle gevaren en bele-

digingen af, zig tegen de aanvallen van enen iegelyk

vyand verdedigende ; maar hy is ook yverig daarop

uit, dat hy zig alle nodige middelen tot onderhoud,

gemak en geneugten dezes levens verfchafFe, en alle

fchadens en nadelen ontwyke.

Maar laten wy dit gewigtig onderwerp, welk wy flegcs

even hebben aangeroerd, nog met enige fchonegezeg-

dens en plaatfen van den wyzen cicero ilaven en verfkiai-

jen. jdlle gedierte^ zegt hy (r/), bemint zig^ en zodra het

maar

Qa) Lib. V. De Finib, cap. 9. et lo.

G4
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mnar geboren is , zoekt het zig al te behouden . aan*

ge: ten de Matuur aan V zelve deze eer[ie drift tot

hefcherming van zyn leven heeft ingeprent. Verders

leert hy : dat een iegelyk wezen de behoeder en be-

houder van zig zelven is , en zig ah een huofdoogmerk

en uiterst doeleinde voorfielt ^ om zig zelven te be-

houden in dien wenphelykfien [iand^ als met zynt

natuur overeenJtomt, Eu in het lode Hoof iluk zegt

hy nog: Hoe zou men kunnen deniien of zig verheel-

den ^ dat ^er enig Dier zou kunnen gevonden worden,

V \y'elk zi:2; zelve zou haten ? Dan zouden zig de aller-

tegenftrydigfie zaken verenigen, IVant ook

zelfs al zyn ""er zommige Menfehen ^ die of door den

fii op , of door andere heilloze middelen den dood Zoe-

ken , zy zyn daarom geen Vyanden van zig

zelven^ maar dezen worden door fmei't gedrongen y
'

anderen door begeerlyhheid genoopt; velen doorgram^

fchap vervoerd'^ en wanneer zy ook willens en wetens

in hun verderf lopen , dan verbeelden zy zig nog

het beste te kiezen. •—— Derhalven ^ zo dik-

wyls men zegt ^ dat iemant zig zelven nadeel toe-

brengt ^ dat hy zig zelven tot een vyand^ tot verderf

is , ja dat hy het levenfchuwt ; ook dan zelfs behoort

wen te begrypen , dat ""er enige oorzaak onder

fchuilt 5 waar uit deze waarheid kan worden opge-

maakt , dat een iegelyk zig zelven dierbaar is (^),

En

(a) Zie CICERO Lib, II. De Ftm'b, c. 35. Lib. III. cap. 5.

Lib.
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En deze zugt , door welke een iegelyk zig zeiven

boven al bemint ; werkt zo wel omtrond het lichaam

,

als omtrend de ziel. Want voor eerste de Menfchen

verlangen den weliland van hun geheel lichaam, van

deszelfs leden en zintuigen, in zo ver, dat, zo dra iets

in de ledematen verzwakt, verdraaid of vermirkt is,

zy dat begeren te genezen, en , om die genezing,

veel last, moeite en fmert doorftaan; of, indien enig

deel van 't lichaam bloed en leven begint te ontberen,

of geheel nier meer kan genezen worden ; of, indien het

ook . door kanker of ander bederf ontdoken , de overige

ledematen benadeelt , of ook het geheel leven met

gevaar bedreigt; dan geven zy zodanig lid aan het (laai

van den Heelmeester over , om , zelfs met het

doorftaan van de fellle pynen , te werden afgezet , om
daar door ten minüen het overig lichaam en leven re

behouden (^a).

Ten anderen , in de menfchelyke ziel is ook door

de Natuur ene fterke drift tot kennis ingeprent, waar

door niets voor den Mensch aangenamer is, dan het

ligt der waarheid (h) ; welke zugt en weetgierigheid

reeds in de kindertjens zo groot uitblinkt, dat zy vee}

vra-

Lib. V. cap. 9—13. Lib. L De Offic, crp. 4. Pope Esfai

en Man Ep. 111. vs. 269-285.

C^) CiCERo Lib. V. De Finib, cap. 17.

(^) Zie CICERO Acad, Qttaest, Lib. IV. cap. i©et4i.

et Lib. V. De Finib, cap. iB.
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vragen , dac zy zig verheugen iets te weten , en

naauwlyks door Hagen kunnen wederhouden worden

van 'c betasten , befchouwen en doorfnufFelen van

onbekende voorwerpen. Met de toeneming der jaren

groeit ÓQzt weedusc zo zeer aan, dat 'er weinige men-

fchen van zulke onbefchaafde zeden en zo verhard

tegen de neigingen der Natuur zelv.e worden gevon-

den, dat zy van wetenswaardige zaken geheel zouden

afkerig zyn (<^). Die in vernuftige oeffeningen van

geest en in konfïen vermaak fcheppen , ziet men die

niet en gezondheid en goederen opofferen , en alles

doorfiaan , enkel door zugt tot kennis en wet&nfchap

ingenomen f en zelfs met de grootfie moeite en zorgen

dat genoegen kopen , V welk zy uit het verkrygen van

kennis genieten"^. Zo fpreekt cicero ergens (^),

en hy voegt 'er by : JVelke ene drift tot wetenfchap

meent gy , dat Archimedes bezielde , die , terwyl

Jjy in "t flof met aandagt enige meetkundige fguren
maakte , niet eens bemerkte , dat de vyand de flad

Tiadt ingenomen ? Hoe was het groot vernuft van

Aristoxenes fieeds bezig in de zangkunde ? Met welk

ene yyer heeft Arifiophanes zynen leeftyd in de weten-'

fchappen doorgebragt"^ Wat zal ik van Pythagoras^

vanPlato^ ofDemocritus zeggen"^. Welken ^ uit leer-

zugt en weetgierigheid , de uiterfie grenzen des aard'

bodems

{a) Cicero Lib. III. Be Finrb* cap. ii.

Q,^ ,, ., .— Lib. V. ' '
' crp. i8 et 19,
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bodems hebben bezogu Die dit niet bezeffett^ die

hebben nimmer iets wetens^^'aardigs bemint, Eia-

delyk merkt die zplfde Wysgeer aan : Vragen wy dan

ons zelven maar eens ^ hoe de loop der fierren ^ en de

befchouwingen der Hemelfche Lichamen en de kennis

yan alle die zaken , welken in de natuur verborgen

liggen 9 ons aandoen en verrukken ? en wac daar

verders beredeneerd wordt. Derhalven in de natuur

zelve van onze ziel , en in de zaken è^o, geleerd en ge-

kend worden, zyh (lerke aanlokzelen gelegen, dieoDs

tot onderzoek en kennis nopen j zo dat de befchaving

van den geest door wyze mannen ceregt voor een nood-

zakelyk voedzel en fpys der menfciielykheid is gehouden.

En è.Q'LQ, zelfde kragt van de ziel is oorzaak, dat de

Mensch doorgaans iets wil doen en verrigten , en op

generlye wyze ene blyvende werkeloosheid kan door-

Haan , maar tot de afwisfeling van (til te en bezig-

heid zo geneigd is, dat hy met genoegen van rust tot

arbeid, en wederom van arbeid tot rust overgaat. Zo

zien wy, dat ook de kinderen niet kunnen Uil zyn
,

maar met allerlye fpclen of bezigheden zig vermaken :

welke werklust met è^oxi voordgang des levens zo toe-

neemt, dat men, om maar wat te doen te hebben

en te verrigten, zig de grootile zorgen, kommeren

nagtwaken getroost (a). En ^qzq^ drift om te kunnen

vcr-
(ji) Cl CE HO Lib. V. De Finlh. cap. 19 ec 20.
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verrigten , wat wy goedvinden en wat ons het aange-

na'imst is, verwekt in ons de fterkfle zugt totVryheid,

welker inbinding en beknelling ons geweldig drukt.

Wart het is den Mensch geenzins onverfchillig , wac

hy doet; en het verdriet hem ten hoogden, niet dat

geen te kunnen doen , 't welk hy het meeste verlangt.

Hoe alle deze neigingen der Natuur, van kleine begin-

zels ontloken, voordgaan, met ons opgroeijen en toe-

nemen y dit drukt c i c-E R o (^a) voortreffelyk uit in ene

fchone plaats, welke ik my niet kan wederhouden , hier

woordelyk by te brengen. De kleine wigtjens liggen

na hunne geboorte , even als of zy geheel zonder ziel

en leven waren. Maar hebben zy wat kragt gekre-

gen^ dan beginnen zy het vermogen der ziel te ge-

hruiken^ ah mede hunne zintuigen^ doen moeite om

zig op te rigten^ en bewegen hunne handen: zy ken-^

11en ook die genen , die hun opkweken. Vervolgens

yermaken zy zig met hunne tydgenoten , komen gaar-

ne met die by één^ en [pelen met hen: zy fcheppen

ook genoegen in het aanhoren 'Pan vertelzels; en ^ met

het geen zy misfchen kunnen , willen zy gaarne

anderen begunfiigcn ,* zy merken vlytig op \ al wat

in huis omgaat^ en beginnen ook zelven wat op te

(feilen en te leren ; zyn nieuwsgierig , om de namen

te weten van hen^ die zy zien : en in welke zaken

zy

(f) Cicero Lib, V. De Finih. c?p. 15.
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&y met hunne makkers kampen ^ zo zy die overwin'

J2en^ dan fpringen zy van hlydfchap ; maar -worden

zy overwonnen , dan zyn zy bedeest en neerflagtig.

Van al het geen wy aldus over de natuur van den.

Mensch, en die zugt, waar dooreen ieder zig zelve

bemint en trage te behouden , hebben opgemerkt

,

bygebragt en beredeneerd, moet dit een vi/ectig gevolg

en befluit zyn : Dat de Menfchen van natuur genoopt

worden, om hun lichaam, en deszelfs delen en lede-

maten te bewaren en hunnen geest met kennis van

wetenswaardige zaken te verryken ; om ihun leven te

behoeden en te befchennen , en het zelve in dier

voege te leiden , dat zy nog het noodzakelyke , nog

het nuttige, nog het aangename misfchen; maar, zo

veel raogelyk is, het genot hebben van alleriye goe-

deren voor ziel en lichaam (<^).

Uit deze, Menfchelyke Natuur, welke ontkend of

weggenomen wordende , terflond de Mensch zelve

moet verdwynen; volgt dan noodzakelyk deze eerlle

wet i dit eerfle voorfchrift , en dus deze eerde grond-

flel-

,.'(ji) Dit één gedeelte der Menfchelyl^e Natuur, maar niet

die Natuur in haar geheel , hebben dieWysgeren in aanfchouw

genomen, welken de Eigenliefde , de zugt tot geluk, tot

enen grondflag der Zedeleer fielden. ' Dit is ook de misfiag

van c AM PB EL Enquiry into the orginal of Moral Firtue,

Lond. 1734,
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ftcilings welke met die MenichelykeNacimr volmaake

óvereenfterat , namelyk: •
'-

.
>v

„ Dat een iégelyk Mensch' van natuur verpligc is ,
•

„ om zyn lichaam, en deszelfs 'délcffi"eh'4eden; om

5, zynen geest en geheel zynen (laat en ffafid; te be-

,5 hoeden en te bewaren , op dat hy , zo veel niogè>-

„ lyk is, een gelukkigst leven, tot hetwelk hy van

„ natuur geneigd is , moge leiden ; En dat hy dus

5, verph'gt is tot al dat geen, het welk dit Eerfle en

„ Algemeen voorfchrift medebrengt,en uit dit grond-

3, beginzel noodzakelyk volgt X^).''

' De kragt, het gewigt en de noodzakelykheid van

deze Hoofdwet, van dit Zedelyk GrondbeginzeU moet

enen iegclyk van zelven en ten duidelykfren in 't oog

lopen. Want wy hebben hier niets te doen met hen,

die aan alles twyffclen (h) ; en 't zou ook overbodig

zyn, hier te herhalen , 'c geen wy, wegens de wis-

kun-

..C^) Al dat geea, "'t welk met deze nntuurlyke ziigt van

deu Menscli overeenllemt , worde nuttig oï heilzaam gew^^A-nó.,

waar van cicero IIL B. van de Pligten 28 Hoofdfl:. aldus

fpreekt: „ Want wy allen begeren nut en voordeel, en wor-

dden daar toe Ilerk genoopt, en kunnen ook niet anders, dart

„ zulks verlangen : want wie zou 'er kunnen* zyn, die zyn nut

„en heil zou vv^illen ontvlugten? of liever, wie is 'er, die hef

^ zelve niet vuriglyk najaagt.'*
'

(F) Sceptici.
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kundige zekerheid te voren gezegd hebben (a). Dus

wordt men dan tot een van beiden genoodzaakt, of

om die natuur van den Mensch, welke wy gefchetst

hebben, geheel en al te ontkennen , 't geen vvaarlyk

de dwaasheid zelve zoude zyn ; of om deze wet en

regel , welke uit die natuur , uit die gevoelens , en

allereerfte natuurdriftcn der Mcnfchen, uit die eerde

beginzels en neigingen van hunne ziel, onmiddelyk
'

voodrvloeit, te erkennen, én als ene! Eerile , wezen-

lyke en onbetwistbare Natuurwet aan te nemen. En

ik kan niet vermoeden of dugten, datmogelyk iemanc

nu nog zou aandringen ,* dat nu wel bewezen is, dat

de Mensch tot bewaring en behoud van zyn Hchaara

,

van zynen geest , van zyn leven volgens die Eerde

Natuurwet verbonden is ; maar dat nu nog niet blykt

,

welke die zaken en middelen zyn, die daar toe die-

nen, en die pligtsbetragting vervullen. Immers, de

beflisfing , wat eigènlyk tot bekwaam voedzel voor

ons lichaam 5 tot behoud en verbetering der gezond-

heid en tot verryking van den geest met nuttige en

wetenswaardige zaken , kan ftrekken ; dit behoort

eigènlyk niet tot de Zedekunde, maar of tot de dage-

lykfche ondervinding, of tot de Natuur- en G(^nees-

kunde ; en , wat de ziel aangaat , tot de Redeneer-

kunde , en andere Wetenfchappen. Want , gelyk

wy reeds boven opmerkten, hoe zeer het ene uitge-

maakte

r (/j:).Zie I. Deel..!. Heofdft, bl. 33—38. .
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maakte zaak is, dat tot j^enezing van de ene of andere

ziekte verkoelende middelen nodi.5 zyn^ zo is het nog

ene andere zaak en andere wetenichap , welke dan

die kruiden , vrugten en diergelyke zaken zyn , die

zodanige verkoelende kragt hebben.

De voorgemelde regel zy dan de eerde wet , hec

Eerfte voovfchrift, het vvaar grondbegiuzeJ , uit hec

^elkniet alle pligten derMenfchen, maar wel degelyk

die pligten , welken een iegelyk omcrend zig zelvea

moet betragten , voordvloeijen.

IL Ten t wed en; een Mensch bemint niet al-

leen zig zelven; maar hemls daar te boven ene zeer

vermogende goedwilligheid jegens anderen ingefcha-

pen, zo dat hy niet alleen over zyn eigen geluk en

heil zig verheu.,t, en over zyne eigen rampen en on-

heilen treurt , maar ook in de geneugten en^t verdriet,

in'tgeluk en de ellende van anderen deel neemt; dat hy

met de wenende weent, en met den blyden zig ver-

blydt (^); ja, dat hy van slle fmcrr, ook zelfs van

het lyden van redeloze dieren, een afkeer heeft (^).-

Die

(^a) Ut ridentihus arrident , ita flentibtis afflent Humani

VUltm, IIORATIÜS.

(J>) „]'y crois (.«-ians 1'ame hnmaine) appercevoir deux priii*

„cipes anterieur k Ia raifon, dont fun nous interresfe è nous

„mêraes; et l*autre nous infpire une repugnance naturelle ^

^voir perir ou fouffrir tout être fenfible et principalement uos

„ femblables." Rousseau Diic, fur VOrig. de VlncgaU

Pref, pag. XXXI, Waar uit te gelyk -blykbaar is , hoe zeer
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Die gevoel brengt den Ménsch , als *t wère ^ uit

zlg zelven in anderen over (<3^), zo dat hy z\g enig-

2ins op die zelf'de wyze voelt aangedaan , als zy aan^

gedaón zyn. Hierom iis het voor een onvcrdorveii

hart zo genoegelyk, anderen gelukkig te zien , maar

voor üi het grootst genoegen , zelve ook anderen ge-

lukkig te hebben gemaakt (^J. JÜe Menjfchen^ iegl

, . dè

liet tegen de natuur flrydt, ook zelfs de beesten , zoiidé^

tioodzake; te kwellen of te pynigen. Daar was dan weinig

reden voor de Wysgeren , oiii aan de pligten jegens de rede»

loze Dieren en het grondbeginzel van die pligten te twyifelen.

Qi) „ Mais lorsque Têtre aaif est doué du principe móral^

j, quï Ie transporte , pour ainfi dire , dans d'autres êtres et les

„fait fentir, fouffrir et jóuir pour- eux, cetre aftivité acquierc

„un ton de noblesfe et de grandeur , proportionné a i'eteiidué

^et k la delieacesfe du principe moral dans eet étre." Fkan-'

cors HEMSTERiiuis Ariftée ^. 124. Zie ook toüssaint
De la Commifut^ation^ Memoir. de 1'Acad. Roy. de i3ërliii

1763. En Vergelyk hutcheson Inquiry into the Örigisi

ef our Ideas of Beauty and ^ Firtue Tom. ll. Sed. IV;

Art. I. 't Is zo ; zonder dit gevoel boden de Menfchén

zig eikanderen nimmer belangeloze hulp : inaar dit Medege-

voel^ QÏ Medelyden is alleen niet genoegzaam om alle dèugdétt -

voord te brengen.
'^

{F) ^ C'est ce principe moral , par Ie quel iln individu

5, s'identifie en quelque fa9on avec tin autre esfence , par lë

j, quel il fcnt, ce qu'un autre fent , et qu'il fnit fe contémpler

j, fóiméme pour ainfi dire du centre d'un a«tre individu. C'eéi

ti 9i ^«
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cle fchrandere navoiTchcr der natuur, cicero,
worden door de natuur zelve gedreven^ om hunn&

medemenfchen dienst te l?ewyzen (a^. Van welke

zielsaandoening by vervolgens de eerlykheid, dank-

baarheid , edelmoedigheid en andere foorcgelyke deug^

den afleidt, en leert, dat de Uiterfle Willen en laatde

aanbevelingen der flervende van die zelfde oorzaak

zyn voordgcfproten. (^)

Hier

„ de Ia que naisfent les fentations de commiferation , de jus-

„ tice , de devoir , de vercus , de vices , et de toutes les

„ qualités, qiii diflinguent Thomme de ranimal , et par Ie que!

„ il tient au principe legislatif de runivcrs.** Hemsterh.
Jrijlée p. I07.

^ Mais , (^zegt rousseau^ qiiand la force d*une ame

„ expenüve m'idemifie avec mon ferablable et que je me

„ fens , pour ainfi dire , avec lui ; c'est pour ne pas fouiFrir

5^ que je ne veux pas, qu'it fouiFre, je m'interesfe ai lui,

3, pour 1'amour de moi , et la raifon du precepte Cd*agir avec

„ autrul comme nous voulons , qu'on agit avec nous) est

j, dans la nature elle-même, qui m'infpire Ie defir de mon

„ bien être en quelque lieu, que je me fente exister. D'ou

3, je conclus, qu'il n'est pas vrai que les preceptes de la loi

„ naturelle foient fondés fur la raifon feule. lis ont une bafe

,„ plus Tolïde et plu£ fure: l'Amour des hommes, derivé de

„ Tamour de foi est Ie principe de la juftice humaine." Rous-

Veau Emil. Tom. lï. p. 243. in Not. Amft. 1762. Zie ook

zyn Oeuvr, Tom. III. p. p2. enz.

(/?) Lib. V. De Finib. c. 15 et 18—22.

(h^ Cicero !• B. Over de betten 12 HoofdH.
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Hier uic ontflaat vooral die foorc van pligten , waaf

door wy zonder ons nadeel ook aan onbekenden diensc

doen , welke pligten cicero over de Pligten I. Boek

Hoofdlluk getuigt^ dat, door den ouden Latynfcheti

Digter ENNius ia de volgende regels, in één voor-

Ijeeld voorgefteld, tot vele andere zaken kunnert

worden overgebragt*

Een Mensch ^ die den dwalende minzaam den

weg wyst^ >

Die doet^ ah %, die Met zyn ligt eens andere

ligt aanfteekt^

Zo dat hy zelve nog ligt heeft , al heeft hy dat

van enen anderen ontjloken^

Door dit één Voorbeeld^ zegt cicero, mrdt
genoegzaam geleerd^ dat alle dienst^ welke zonder

enig nadeel kan gefchieden , ook zelfs aan enen onbe-

kenden moet bewezen worden. Hier vafi. dan die

algemene pligten \ niemant van het firomend water

afte weren ; toe te flaan , dat vuur aan vuur ontjioken

worden; den genen , die overweegt^ wat te doen^
'

getrouwen raad te geven enz* Wanneer dan hier

nog enige betrekkingen by komen, welken ons met

zommige menfchen naauwer verbinden, èitzt betrek-

kingen vergroten dan noodzakelyk de kragt der Goed-

hartigheid, welke de overige omftandigheden gelyk

H % zyn-
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«ynde, fterker is tusfchen ouders en kinderen , dan

tusfchen broeders en zusters; en, als 'c ware, van

dien hoogden trap , tot Bloedverwanten , tot Nabeftaan-

den, tot Vrienden, Buren, Mede Burgers, en zelfs

•tot Vre(2mdelingen afdaalt (^). Maar vaak is dit

gevoel van Goedwilligheid zo groot , dat wy niec

zelden ook onzen Vyand volvaardig dienst bewyzen.

Heeft niet dcRomeinfche Burgemeester fabricius
den Koning PTRiiHUs , die reeds de muren van

Romen dreigde , voor het vergif en de trouwloosbeid

van zynen lyfarts gewaarfchouwd ? En pyrrhu»
daar en tegert, heeft die niet de krygsgevangene Ro-

meinen , zonder enig losgeld , aan Fabricius te rug

gezonden (^)? Ja dit gevoel van Goedhartigheid^

Lief.

(^) „ Alhoewel (zegt cicero Over^e Vriendfchap l\^ 9.'}

^ de Goedwilligheid door ontvangene weldaden, door beproefdof

5,
geneidheid onswaards , en door gemeenzame veTkering zeöc

3, kan toenemen : Zo dra die zaken , by die eerde beweging

„ onzer ziel tot goedhartigheid , bykomen , dan wordt ene hoge

^ trap van goedwilligheid geboren." Hutcheson vergelykt

dus het vermogen van de Goedwilligheid niet onaariig by de

aantrekklngskragt der lichaamen , welke even zo op. verderen

, affland zwakker, op minderen afftand flerkeris.

(^a)No%enm ad facra Idaea accipienda optimum virum dekgi^

fnus; tjos tutórei mijimm regibus ; no/iri Imperateres pro faluu

patriae fua capita devoverunt ; noftri confules regem inimicisfi"

tnttm , moenibus jam approquinquantem , monuerunt , a venenf

(averet. Ciceko Lib« V. De Finib. cap. sa.
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Liefde , en van Dankbaarheid , werkt ook onitrend

die genen, van welken ons niets dan de herdenking

en 't geheugen overig is: dir is oorzaak, dat niemant

ligtelyk zyn woord en trouw', welken hy aan enen

fiervende toezeide , fehendt ; dat men den naam

van zynen overledenen Vriend tegen den leugen van

lasteraars nog yverig verdedigt. Hierom worden aan

uitrekende Mannen, uit dankbare erkentenis, na hun^

ïien dood , ftandbeelden of andere wydlufcige gedenkte-

nen , tot vereeuwiging hunner gedagtenisfe , opgerigu

Hierom zyn van alle eeuwen zulke heilige regten den

verilorvenen toegekend (^); en van hier dan ook de

begravingen der doden, de eerbied en 't ontzag hunner

rusrplaatfen en andere pligren jegens afgedorvenen ,

over welken, vooral over derzelver grondflag en re-

den , de Geleerden zig zo zeer hebben afgefloofd.

Zo verkeerd , valsch en onwaar is dan het geroep van

hun , die wanen , dat niets meer den Overledenen

aangaat, en geen zorg ons langer deswege kan be-

kommeren (^}, Daar en boven werkt ook nog dit

gevoel omtrend de Nakomelingen. Dit blykt zo wei

uit vele andere zaken , als ook byzonder daaruit, dat

niemant ligt , ten zy door ene ongewone boosheid

aangezet^of door ene onverwagte dood overrompeld
,>

ft^r-

(^a) Cicero Over de Vriendfchap. H. 4.

Q)) Cicero TmcuL Qua^st, Lib^ I. cap. 34 en 44. Ver*

plyk De Finib, Lib. II, c. 31. alwaar by van Epicurus fpreek^^

H3
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dervende, by voorbeeld, liever een geheim genees-

middel , het welk hy bezit , of ten minden meent te

bezitten, zal verzwygen, dan tot hulp en verligting

van eens anders fmert nalaten ; en gebeurt eens het

tegendeel , dan wordt dit algemeen afgekeurd en voop

iets ontaarts gehouden (^).

Maar niet zelden is deze Goedwilligheid zo vermo-

gende, dat wy anderen, met onze fchadcn en nadeel

,

ja ook met onzen gehelen ondergang, tot nut en be-

houd willen zyn. Wilde Pylades niet voor Orestea

llerven? Decius, Codrus, Cocles , hebben die hel»

den zig niet voor hunne Mede -Burgers in enen ge-

wisfen dood of doodsgevaar begeven ? Zyn niet velQ

uitmuntende Mannen in 't (Irydperk der deugd getre-^

den, en hebben alle de tegenfpoeden der Fortuin ver-

agt, om maar andere menfchen te behouden? Gelyk

4e Stieren voor het jonge vee tegen de leeuwen , me%

de moedigfte drift en heftiifte woede ftryden ; z(^

worden zy^ die in kragten en moed hoven anderen

uitfteken , gelyk van Hercules en Bachus verhaald

wordt ^ door de natuur zelve aangefpoord^ omM
Menfchelyk Geflagt te befchermen (Jb).

Indien dan, zo als gezegd is, de Goedwilligheid

ook

(a) Ik heh geen minder zorg , zegt laelius by cicero

Over de Vriendfchap H. 12. op 't einde, hoe het Gemenebest

pa myne dood zal zyn , dan hoe het nu is,

X¥) Cicero Lib, III. Ue Finib, cap, üq.
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ook zelfs den Vj^and zoekt wel te doen , hoe groot

incet dan niet haar vermogen zyn omcrend dien ge-

nen, die zelve uit gevoel van deze deugd my eerst

weldeedt; die de genoegens van myn leven heeft ver-

meerderd; die my myne egtgenote , myne kinders,

uit doodsgevaar verloste en wedergaf; die my van 'c

gevaar van ftruikrovers , van ene harde llaverny , van

de wreedheid van enen bloeddorlligen vyand^ gered

heeftf^Hier uit ontftaat dat gevoel van dankbare erken-

tenis, welker vermogen zo groot is; dat algemeen

niets fchadelyker, niets ve;*werpelyker, niets veragte-

lyker wordt geoordeeld, dan een ondankbaar mensch.

Want , hoe zou men de minfte goedwilligheid jegens

anderen van hem kunnen verwagten, die zelfs gene

eerstgenotene weldaden wilde erkennen , nog met

enig dankbetoon beantwoorden? Derhalven , indien

het dan waar is, het g<^Qn wy even te voren berede-

neerden , dat de bykomende betrekkingen de kragc

der Goedwilligheid (laven en verflerken , hoe zeer

moet zy dan niet door vooraf ontvangene weldaden

worden vergroot ? En dit verwekt hier dan wederom

verwondering, welke tog de rede mag zyn , waarom

zommige Wysgeren beweerd hebben , dat de pligc

van dankbaarheid wel gevoeld konde worden , maar

gene reden of oorzaak van die pligt kon worden aan-

gewezen.

Alleropmerkelykst is het dan, hoe die Liefde tot'

zig zelven, hoc die zugttot geluk, welke ons allen

H 4 te
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fen fterkften dryfc, en hier te voren door ons in h
br^de ontvouwd is , door de Naiuur zelve wyzelylff

wordt getemperd door een anc^er voortrefFelyk gevoel

van Genegenheid en Welwillendheid omcrend ande-

^•cn, welke wederom mildheid, minzaamheid en dier-

gclyke deugden heeft voorcgebragE. Dit brengt t€

wege\ zegt cicero, dat 'er ook algemeen ent

nattmrlyke aanbeveling en zorg der Menfchen voor

^l'kanLeren zo zeer plaats h^eft ^ daP een M-ensch

yan een ander Mensch niet behoort vreemd te zyn^

en zulks alleen daarom , dat hy ook een Mensch

is (^). Elders zegt die zelfde Wysgeer: dai wy van-

de natuur gefchikt zyn , om van elkander-en dienfteft

t^ ontvangen en ^'net eikanderen genuenfchappelyk to

delen {b\ En hy agt dit gevoel zo vermogende en

door de Natuur zelve aan alle Menfchen zo zeer inge-»

prent, dat wy niet alleen, zo als wy te voren zeiden

,

dikwyls met een innigst medelyden over het lot van

hun bewogen worden , óxq wy nooit gezien hebben,,

gelyk , wanneer wy de rampfpoeden van Regulus

lezen (<:); maar hy vraagt ergens met enen nadrukke-^

lyken

(^d^ Lfb. III. De Finlb. esp. 19.

(^) Cicero De Legih. Lib. I. cap. 12.

kp^ Qjff^ ^^t ,quic. F A B

R

I cu , Ms. c u R 1 1 üdH cum carU

^ate aliqua et henivolentid memoriam ufurpet , qu^% nunquam^

vJ4eri.t ^ Qj^^s autem est , qui Tas'quinium Superhum ,
qui Sp,

Carfium , vS^. Maelimn oderit ? Cum duobus ducibus de Imperio

\n Itajia decertatum , P^rrho et Hannibale .* ab altero pr»p-
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Jylcen uitroep: Welk Volk is 'er dan^ V welk de min^

zaamheid^ de weldadigheid^ en een hart vol van er^

kentenis , en der genotene weldaden fteeds indagtig ,

niet bemint en hoog agt'l V Welk de trotfen , do.

fnodaarts^ de ondankbaren niet veragt (^a^^

Ik denk niet, dat men my hier zomtyds de wreed^

heden der oorlogen , de veelvuldige woeste en onmen»

fchelyke bedryven van 't Menschdom , zal tegenwei>

pen , en wanen , dat door dezelven al dat gevoel van

Weldadigheid jegens anderen , welke wy zo natuurlyk

agten
,
geheel zou wederfproken worden. Wy geven

toe , dat in byzondere omflandigheden, de. heftige

hartstogtendikwyls dat edel gevoel verduisteren, en,

als 't ware, onderdrukken; maar wy ontl^enncn, du
het zelve algemeen en- geheel uit 's Menfchen hart

kan 'worden uitgerooid en verdelgd (^}. En wat de

voor-

t€r probitatem ej'-us non nimis alienos animss hahemu%; aUerum

propter crudelitatem femper haec civitas oderit,''' Cicero
De Amicit* cap. 8.

Te regt fchryft dan rousseau EmiL Tom. III. p. 93 en

p. 96. „ Il nous importe furement forc peu, qu'un homme

„ alt été mechant ou jufte , Il y a deux mille ans ; et cependant

„Ie mêrae interêt nous affeéte , dans rHiftoire ancienne, que

5,fi tout cela s'étoit pasfé de nos jours."

(ji) Cicero over de JVetten I. B. 11. Hoofdft.

(Jby „ Mais quelque foit Ie nombre des mèchans furla terrC}

„ il est peu de ces am.es cadaverqufes , devenues infenfibies

^, hors leur interêt a tout ce qui est juste et bon, riniquité



Ï22 0VER DE EERSTE GRONDSTELLINGEN

voorbeelden van gramfchap; twedragc, wreedheiden

onmenfchelykheid der Menfchen en Volkeren aangaat

,

v^^aren die den Mensch natuurlyk , zy wierden dan niet

onmsnfchelyk genaamd, en zy wederfpreken immers

niet meer dac gevoel van'Goedwilligheid , dan de voor-

beelden van zelfsmoord zouden bewyzen , dat den

Mensch gene natuiirlyke zugt tot behoud van zyn leven

zoude zyn ingeprent. Eindelyk, wien bewogen ooit

de menigvuldige wandaden om tegeloven, dat in de

gemoederen der Menfchen geen zedelyk gevoel ,
geen

gerust en aangenaam gewisfen over goede, geen ontrus-

tend en knagend geweten over fnode daden, (land grypt ?

Derhalven uit de natuurlyfee liefde der Menfchen

tot anderen, uit dat gevoel van Goedhartigheid , Wcl-

wil-

5, ne plait qu'autant ,
qu'on en profite ; dans tout Ie reste on

„ veut, que rinnocent foit protégé. Voit-on dans une rue

„ OU fur un chemin quelque a^e de violence et d'injuftice;

5, a rinflant un mouvement de colere et d'indignation s'eleve

„ au fond du coeur et nous porte ^ prendre la defenfe de

9t ropprimc; mais un devoir plus presfant nous retient, et les

„ loix ótent Ie droit de proteger rinnocence. Enfin

,

„ 1'on a malgré foi , pitié des infortunès ; quand on est temoin

,

„ de leur mal, on en foufFre. Les plus pervers ne fauroient

„ perdre tout ^ fait ce penchant: fouvent il les met en con-

„ tradi(5lion avec eux-mcmes. Le valeur, qui depouille les

„ pasfins, couvre encore la nuditë du pmvre, etle plus feroce

„ asfafm foutient un homme, tombant en defaillance." Rous-

• E A u Emil. Tom. III«. pag. 95—97*
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willendheid en Medelyden , welk men niet kan ont-

kennen, welk zo vele voorbeelden dezes levens^ zo

vele getuigenisfen van wyze mannen , niet minder dan

eens iegelyks eigene ondervinding en innerlyke ge-

waarwordingen , indien hy die gadeflaat , bevesti-

gen (<^); daar uic mag ik te regt deze andere hoofd-

wet , dit twede grondbeginzel , deze twedé Eerile en

Algemene grondftelling der Zedekunde , dezen grond-

llag der pligten omtrcnd anderen, opmaken:

5, Bat de Mensch ook natuiirlyk verpligt is , om zo

„ wel het lichaam en deszelfs leden , als de ziel , het

„ leven en den gehelen Haat en ftand van andere

„ Menfchen te behoeden, te bewaren, te befcher-

„ men ; op dat die ook een leven zo gelukkig als

5, mogelyk is , mogen leiden ; dat de MenscH dus ook

„ natuurlyk verpligt is tot alle die betragtingen »

„ welken dit grondbeginzel noodzakelyk vereischt en

3, medebrengt."

Ook deze Eerde grondwet vloeit van zelve en by een

noodzakelyk gevolg uit de iVIenfchelyke Natuur , 'c

welk niet ontkend kan worden : zo dat een van beiden

nood-

(^) Gelyk nn deren ée Eigenliefde ,20 hQQÏt cumberlan»
in zyne wederlegging van h o eb es de enkele Goedwilligheid

jegens anderen, voor een grondbeginzel der Zedekunde aan-

geuqmen. En tot die gevoelen fchynen ook campbel,
te voren reeds aangehaald , ook hutche$on over te

lïellQu.
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noodzakeiyk is , of dat men ook deze eerfte en alge»-

mene grondde!Jing en hoofdwet ons toegeve ^ ofdac

men tot die onberadenheid vervdle van die gezegde

en bevvezene Natuur van den Mcnsch geheel te ont^

liennen en te logencn.

IlL Ten derden: Den Mensch is niet minder

dan der dieren natuurlyk eigen , dat hy van een|eenzaam

leven ten hoogden afkerig is , dat hy in tegendeel de

vereniging en zamenwoning met anderen zoekt. De
Natuur bemint niets eenzaams , maar hegt zig al*

tydaan enigfieunzel (^). Dit zyn de woorden van

den menigmalen aangehaulden Wysgeer, die op ene

andere plaats zegt (^): Niemant is Vr, die in d^

eenzaamheid zyn leven zou willen flyten , zelfs niet
,

al zwom hy in de ruim/ie overvloed van geneugtens»

De Mensch is dan van natuur een gezellig wezen , en

deze onwederdaanbare trek tot gezelligheid wordt nog

byzonder gedyfd en gederkt door de kragtige neiging

tot ene Gade; door de veelvermogende liefde tot zyn

nakroost , en de derkde natuurdrifc om niet alleen kin-

deren te telen , maar ook te voeden en op te kweken

:

van welk beginzel cicero de gemene maatfchappy

van 't Menfchelyk Geflagt afleidt, en aanmerkt: Da$

fiet ene volflrekte tegenfirydigheid zou zyn ^ dat d^

]Satuur wel zou willen , dat men kinderen voord-

ira^t^

^d) Cicero Over de Friendfihap H. 23.

(J?)
Cl CEHO De Finib* Lib. III, cap, ap.
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bragt ^ maar afliet dat m&n ze beminde en verzorg'

de (^). Ook ziet men het vermogen van de2e Natuur-

drift en liefde in de beesten, welker moeite en zorg

in het opkweken hunner jongen niet anders, dan da

jdem der Natuur zelve is. Zo voedt de klokhen niec

alleen hare kiekens en roept die tot het gevondea

voedzcl, 't welk zy zelve uif haren mond fpaart ^maar

zy (lelt ook voor hare kiekens haar leven aan de groot-

He gevaren bbot, en ontziet zigniet, hoe weerloos

zy ook zelve is , voor hun tegen de ongelykfte en

grootfte overmagt te kampen, (bj. Ja, wy kunnen

ook de fchaduwen en afdiukfels van ene bedendige

huwelyksch - vereniging , hoedanig by de Menfchen

plaats heeft, en de opvoeding der kinderen noodzake-»'

lyk

(a) Aldfiar cap, 19,

(b^ „ Derhalven fchynt my de vriendfchnp toe, nïec za

5^ zeer van de behoefte oorfprongelyk te zyn , als veel eer

5, van de natuur zelve ; niet zo zeer te zyn voordgéfprooten

5, uit overweging , hoe veel nut de vriend fchap kan aanbreil-

,5 gen , als veel meer uit de neiging der ziel zelve , en uït do

„ natuurlyke trek om te beminnen. Hoe vermogende dit is ^

5, kan men zelfs in de Dieren op^ierken , die hunne jongen

5, liefhebben en van hun bemind worden , en ze tot encni

„ zekeren tyd toe verzorgen; to dat deze natuurdrift allerdui-

„ delykst doorflraalt ; En dit is in den Mensch nog veel blyk*

j, baarer." Cicero Over de Friendfchap H. 8. Vergelyfc

Jpe Fimh. Lib. II» cap. 33. N. lop. ^., /

^
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lyk vordert ook in zommige Dieren , by voorbeeld ia

de Duiven , opmerken.

Van deze bezeffen, gevoelens, gewaarwordingen,

neigingen, natuurdriften, of, Iioe men die ook ver-

kieze te noemen, ontleenen de Broederfchap , Bloed^

verwantfchap 5 Zvvageifeliap, Namaagfchap , de Ge-

ilagten, Stammen, Vriendfchap, Buurtfchap, Gehiig-

ten y Dorpen , Steden en Landgenootfchap alle

oorfprong, kragt en vermogen (^). De Mensch be-

zeft, dat hy niet alleen bellaat, nog alleen kan be*

flaan ; dat hy in tegendeel niet vele anderen menfchen

verenigd is , voor eerst met de zynen en zyne naast-

beilaanden , vervolgens met vele anderen , en eindelyk

met geheel het Menfchelyk Geflagt , met het welk

hy, als een deel met het geheel, door den band der

Natuur

(a) ,,
*£ Welk, vnn die eerfle natuurkragt ontfproten zynde ,

j, waar door de kinderen van hunne ouderen bemind worden ,

„ het geheel gefiagc door huwelyken en Hammen verbindt; zo

„ kruipt dit allengskens ook verder buitens huis, eerst met bloed-

„ verwantfchappen, vervolgens met vriendfchappen , dan met

5, buurtfchappen, Burgerftaten, en met hun, die van ftaatswege

„ bondgenoten en vrienden worden genaamd, en vervolgens

„ met het geheel Menfchelyk Geflagt.'* Cicero Lib. V.

De Finib» cap. 23. Die ook Over de Vriendfchap H. 5. zegt:

„ Dat niets meer aantrekkende , niets meer naar zyns gelykea

„ hakende is, dan de Mensch,'* Zie ook li. 14,
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Natuur zelve verbonden is. Derhalven , alfchooir

iemanc zig zelven boven al lief heeft, hy heefc zig

zelven alléén niet lief, maar voelt ook in zyn hart de

vlam ontbranden van welwillendheid ^ zugt en goed-

hartigheid jegens andere afzonderlyke-Menfchcn, hy

voelt ook in zig ene onwederflaanbare trek tot gezel-

ligheid, welk gezellig leven den Mensch zo natuur*

lyk en noodzakejyk is, dat, wanneer men eens Men-

fchen heefc aangetroffen , die by toeval, van hunne

eerde kindsheid, in enen eenzamen oord, onder de

wilde beesten waren opgevoed en geleefd hadden ,

dezelven weinig van een beest vcrfchilden. Daar is

ene hoogde behoefte en noodzakelykheid van eefS

maatfchappyelyk leven , niet alleen voor kinderen y

om in hunne eerden zwakken daac door hunne ouders

te worden gevoed, behoed en verzorgd, tot dat zy

fterk en ^^\\g zyn geworden ; maar ook zelfs voor

menfchen van reeds bekwamen ouderdom , om zig de

levens nooddruften zo veel beter te kunnen verkrygén

en deszelfs gemakken en geneugtens door onderlinge

hulp te vermeerderen {a) ; byzonder voor oude lie-

den , welker zwakheid en onvermogen door de hulp

der jeugd moet gedut en gefchraagd worden.

De Mensch heefc dan inzyne ziel enen derken prik-

kel tot gezelligheid, en zy is voor hem onontbeerlyk.

JMaar gene gezelligheid
, gene maatfchappy kan be-

flaan «

(«) Cicero" Over di Pligun IL B. H^ 4»
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ttaan , ten zy een iegelyk Lid ^ al 'c geen volgens den

aarc van iedere byzondere Maatfchappy ^ tot hare

inlhindhoLiding , nodig is , naar zynen Haat , Hand en

vermogen j voor hec gemene welzyn bybrenge : en

die is dan ene voorname pligt, door welke een iegelyk

niensch ten flerklte verbonden is. Daar en boven een

iegelyk Mcnsch gevoek^ daar hét geheel van meef

belang is ^ dan hec deel ^ en daar de meeste zorg voof

de behoudenis van dat geen moet plaats hebben, 't

welk van hec groots belang is , zo bezefc dan ook de

Mensch , dat het heil van de gehele Maatfchappy wel

vordert, dac,;zo veel mo2:e!yk is, alle hare delen efi

leden bewaard en behoed worden ; maar ook teffens >

dat, in geval van noodzake , het algemeen welzyn

van het gehele Maatfchappyelyk Lichaam ver het be*

houd eniger Leden moet te boven gaan. En dir is de

«erfte grondflag ^ en voornaamfte hoofdwet van alle

menfchelyke vereniging en van alle gezellige pligten j

zonder welke gene Maatfchappy kan beflaan {a), en

^ welke

(^a) Ik bevat dan niet, wat eigenlyk die genen willen, die

vZomtyds ontkend hebben,' dat het Algemeen Welzyn de eerfte

wet in alle Maatfchappyelyke verenigin"; is* Dus fchynt dan

ook die zelfde neiging om ongehoorde ftellihgen voord te bren-

gen , welke den fchrrndefen MONTEstjui eu "zo vaak weg-

tieepte , hem oök in dit oj^zlirt n^isieid te hébben. ^ C'est üh

^paralogisme Czegt hy) de dire, que Ie bien particulier dok

^ ceder au' bien public." rEfprit des Loix Liv. XXVI. chap*

15. alwaar de aantekening van enen naamlozen Geleerden in

4«
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Welke hoofdwet evenwel uic geen 'andere groildbe«

-ginzels , die enkel op eigenliefde en zugc toe eigen

geluk en zelfbehoud fteunen en gebouwd zyn ^

kunnende worden afgeleid j zo heefc zulks de Wys-

geren omttend dit ftuk der Zedekunde ^ 't welk dè

opoffering van zig zelve voor anderen vereischt, veel

verlegenheid en moeite verfchafr.

En dit bezef 5 dk gevoel ^ deze natuurlyke neiging

tot gezelligheid en opoffering voor dezelve ^ is zó

ilerkj dat wy wederom deszelfs duidelykfte fporen in

de dieren zelve ontmoeten. Ook de mitren-^ hyen^

oijevaars daen ve-el ten dienfle van anderen ; veel

meer is de vereniging aan de menfchefi eigen : duszyé

wy van natuur gefchikt tn hekwaan^ voor zalmen'"

hompen^ verenigingen en hurgerftaten^(^d), Eoda^

mg redeneert hier over cicero
i,

die verders uitmun-

tend bevestigd, 't geen wy reeds hebben aangemerkt,

dat een Menseh niet alleen bedaatj nog alleen kari

beftaan ^ maar ^ als een deel met het gehele Men-

iehelyke Geflagt, ja, met het Hed^Al verbonden is.

,. Dé

de üitgnvé te Amfl. i5'^4. in 8vb. dubbel waardig is gelezed

te worden, 't Is dan geen wonder , dat montes QUtEtr

zelve i op ene andere plaats ,
geheel anders over dezen hoöfdU

regel oordeelt. Zie ook hier te voren bl. 92 op 'c einde ett

bladzyde 93.

I (*) CiCER o Lib. Ili. i)^ -F/«;^. C8p. 19;
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De Stoicyiien ftellen , dat de gehele waereld gere-

geerd worde door de magt der Goden; dat zy als

éne algemene Had en burgerftaac van Menfchen en

5, Goden is; en dat een ieder van ons een deel van

„ die waereld is: waar uic natuurlyk volgt , dat wy

5, het algemeen nut boven ons byzonder belang moe-

„ ten ileilcn ; want gelyk de wetten het heil van allen

,

„ meer dan het voordeel van enkele en byzondere

„ menfchen , beogen ; zo zal een braaf, een wys man

,

,, die de wetten gehoorzaamt, en van zyne burger-

„ pligt niet onkundig is , meer voor het welzyn van

„ allen, daar van een alleen, of ook voor zyn eigen,

„ zorgen." Zo redenkavelt cato, volgens de leer

der Stoicynen, by c i oer o (^) ^ en (laaft deze fchone

leerftelling met de voorbeelden van uitftekende Hel-

den 5 welken de Gefcbiedenisfen verhalen , van de

natuur zelve te zyn aangemoedigd en opgewekt, om

de w^eldoeners en befcbermers van 'c Menfchelyk Ge-

ilagt te zyn. Immers , het is deze voorcrefFelykheid

der Natuur en van 's Menfchen Geest, die cocles

bewoog, dat hy Porfenna wcderftondt en alleen den

aanval der vyanden tegen hieldt , tot dat zyne makkers

den brug agtcr hem afbraken , en dus den Vyand den

overtogt beletteden. 'c Is deze voortreffelykheid

,

door

(/?) Lib. IIL De Finib. cap. i%
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door welke Regulus het uicwisfelen der krygsgevange-

nen, niec alleen niet aanraadde, ma?r zelfs afraadde.

Deze voortrefFelykheid bewoog Mucius » om die (loute

daad vervolgens Scaevola genaamd^ dat hy, in 'c leger

van dien zelfden zo evengenoemden Porfenna , zyne

regterhand in 't ofFervuur ftak , en zonder teken van

aandoening vei'brandde , alleen om den moed van den

Vyand te verzwakken, 't Is eindelyk deze uitmuntende

Menfchelyke Natuur, door welke cato verhaalt, dat

menigwerf gehele legerbenden moedig en als om (Irydc

naar dien gevaarlyken post en plaats zyn vertrokken ,

van welken zy voorzagen , dat zy nooit zouden te rug

komen. Met geleken moed fneuvelden in de berg-

engtens van Thermopylae die Lacedtmoniers , op wel"

ker graffteden ^
(fchryfc cicero (0;), sim o Ni*

DES deze digtregels jieldc:

I „ Zeg reizende Vreemdelinge zeg te Sparte ^ dat

„ g'^ ons hier gezien hebt hegraven liggen^

^, Om dat wy aan de heilige wetten van ons Va*

„ derland gehoorzaamden^

Derhalven , daar de Mensch door de Natuur zelve

bellemd en gefchikt is voor een gezellig leven ; daar

hy de gezelligheid ten hoogden begeert en verlangt,

en tot vervulling der nooddruften
,
gemakken en ge-

neug*

ia) Tuscul, Quaest. Llb. I. cap. 42.

ï %
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fieitgtens dezes levens volltrekt behoeft en vereischt (^)^

zo moet dan ook noodzakelyk dit eerfle voorfchrifcj

déze regel , deze derde en eerde algemene grond*

ïlelling, geoordeeld worden, volllrekt mee de Natuur

öVereenfttnimende te zyn , te weten

:

5, Dat de Gezelligheid en het Maatfchappyelyk Ie*

„ ven der Menfchen met eikanderen ^ moet bctragü

55 worden, en daarom alle pligren moeten fiagcko-

^, men en vervuld worden, zonder welke die Maat-

5, fchappy, van welke men een lid is, niet kan be-*

^, (laan , nog voor het welzyn van allen dienftig

M zyn."

Meti

(^d) Gelyk vele Wysgereu Jilieen de Eigenliefde, en gelyk

c u M B £ R L A N D dc ciikele Goedwilligheid jegens anderen , in

annfchouvv nnmen ; zo is bekend , dat p u f e n d o rf f getragt

heeft de gehele Zedeieer en 't Regt der Natuur, eniglyk en

alleen , op de zugt tot gezelligheid te bouwen. Maar alle die

geleerde Mannen hebben dus maar op een gedeelte der Na«

tuur , niet op de ganfcbe Menfchelyke Natuur in haar ge-^

heel , agt gegeven. Dit was oorzaak , dat zy vele pligteiï

of ter zyde ftelden , of wel , een ieder uit zyn eng grond-

beginzel , maar met vergeeffche moeite en zonder vrugt , tragt*

ten op te makeli en te betogen: fchooh de Heer sulzèr,

van wege zyn uitmuntend vernuft en uitgebreide Geleerdheid

beroemd > hier voor pufendorff pleit in Z'^nt Recherche

fur tm principe fixe , qui ferve ci difiinguer les devoirs de.

la Morale de ceux du droit naturel, Memoir, de TAcadein,

Roy. de Berlin. Tom, XII. An. 175^.
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Men moet dan pf geheel ontkennen, dat de Men»

fchen tot gezelligheid , tot verenigingen , tot huwely-

ken , tot voortbrenging en opvoeding van kinderen 5

tpt hnizelyke en burgerlyke zamenwoning , door de

Natuur zelve genoopt en aangeprikkeld worden ; of

ty, die deze neiging en drift der Natuur toedaat en

erkent, moet dan ook de zo even voorgeftclde wet of

regel toeilemmen. En deze toegeftemde wet , met

die onbetwistbare en duidelyke trek en neiging de|:

Natuur, met dat gevoel, met die natuurdrift tot gezel-

ligheid , onmiddelyk verbonden zynde , moet dan ook

voor ene Ecrlle en Algemene Grondftelling , fne

lioofdwet en waar grondbeginzel worden gehouden,

uit welke alle pligten omtrend de JVTaatfchappy ^

van welken wy leden zyn, en die daarom gezellige

pn Maaifchappyelyke pUgten genaarnd worden (^?) ,

door wettige befluiten , in orde en verband , kunnen

worden opgemaakt , afgeleid en betoogd.

IV. Eindelyk TEtr vierdj^i^, dit behoort ook

tot de Natuur van den IVJensch , dit brengt de aart ent

eigenfchap der menfchelyke ziel niede , dat wy al wac

groot, al wat in zyne foort uitmuntende, al wat in

voortrefFeJykheid , deugd, magt, waardigheid, agt-

baarheid , boven anderen verheven is , dat wy zulks

geneigd zyn te bewonderen en te eerbiedigen , en hoe

meer het zelve jn voortrefFelykheid uitblinkt;^ hoe ho-

(a) OfficiA SocialiM»

Ï3 .

I
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ger wy het zelve fchacten , en , is dat voorwerp van

bewondering een verftandig wezen , aan het zelve eer-

bied en hulde bewyzen. Velen ook, die maar voor

bet eerst van hun leven aan 't ilrand naderen en den

groten oceaan zien, verflommen en beven door het

aanfchouwen van dit geweldig element ; en deszelfs

onmeetbare uitgellrektheid , die de grenzen hunner

Verbeelding overfchreedt, ontzet hunnen geest. Hy,

wie de zon , dïit Voornaamfte ligt, en, als 't ware, de

geleideer en koningin der overige Hemelfche lichamen

,

's morgens vroeg ziet opreizen; of wie by ene heldere

zwygende n?.gt de talloze Herren in al deizelvcr luistét

"aJtnfchouwt , de beweging , den loop , de verwon-

"derlyke orde fen during van alle die tintelende hemef*^

iigten flil overweegt eri bepynst , zal die niet , door die

glans en agtbaarheid ontroerd , zo zeer hy dan zyne

kleenheid gevoelt en gering agt , zo zeer ook al die he-

melfche pragt , luister 'éti grootheid bewonderen? Zelfs

onder de Metifcheti , kortlt 'er eens een held ter baön

,

Welks uitflekende deugden en dappere bedryven hem

ongemene lof en zeldzamen roQta hebben doen ver-

werven, dan branden wy van begeerte om dien deugd-

zamen wysgeer of dapperen held te zien, agten hem

ïioóg, en verlangen om heiti dit gevoel van ons hart,

èèze aandoening van onze ziel , deze eerbied , op de

best mogelyke vvyze uit te drukken en kenbaar te ma-

ken. De ruwe en onbefchaafde Volkeren hebben

die ook niet zodanige mannen, welken hun vadericnd
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byzondere dienften bewezen , door beleid en dapperheid

van het onregtvaardig geweld en enen verwoestende

oorlog bevrydden , ofanderzins van enen wreden vyand

verlostten, in lofdigten verheven (^) , envaak^gelyk

dien Hercules , welke de dankbare roem derMenfchen,

zyner weldaden gedagtig, in de vergadering en 't ge-

zelfchap der Hemelingen plaatste , als Goden geëerd

of ook voor Goden gehouden? Welke hulde en byna

Goddelyke eer bewezen de Crotonienfers niet aan

PiTTHAGORAs, wicHs huis zy tot een tempel maak-

ten, om hem daarin, als ene Godheid te eeren (^)?

Welke eerbied en hoogagting betoonde niet geheel

Griekenland voor socrates, na zynen dood? /F/<?

verheft niet den behouder der ftad Codrus , en de

dogters van Erechteus ? Wie bemint ook zelft den

overledenen Aristides niet (c) ? Is dit waar omtrend

uit'

(ji) Zie de fchone Gedtgten van Osfian^ in ^t Nederduitsch

door Mr. p. l, van de kasteele. Araft. 1793.

QO Justin. Lib, XX. cap. 4. Diogen. lacrt. Lib.

VII. Segm. 14 et T 6.

Qc) Cicero Lib. V. De Finib^ cap. S2. En ik twyffel

geenzins , of wy kunnen ook wederom in de dieren de voet-

ftappen en afdrukzels van dit gevoel opmerken. Niet alleen

fchryft CICERO Lib. V. De Finih, cap. 14. „Daarzyn ook

„dieren, in welke iets naar deugd gelykende gevonden wordt,

„als in de leeuwen, in de honden, in de paarden, in wel-

j^ken wy niet alleen de werkingen en vermogens der lichaa-

1
4' ?,mcn.
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^itftekende Menfchen , hoe zeer moeten wy ons dan

voelen aangedaan , indien wy ene eerfle oorzaak ,

eneu

5, men , zo jjls in de zwynen , ranaj; opk enigzins van den geest

„ gadeflnan.** Maar de hond, die de overniagt en 't gebied

van zynen meester kent en vreest , gehoorzaamt hem niet

alleen uit die vrees , maar is hem teffen? getrouw en dank-

baar , en zoekt 's meesters gunst ra^t vriendelykheid , me.t

vleyen , n;iet kwispelftaarten , op allerlye. wyze te winnen.

Hier herinner ik my ene plaats van rousseau, welke ik

niet kan nalaten hier by te fehryven. ,, Jë demande encore

,

^et Qeci efl: plus important, pourquoi la pVeniiere fojs , quQ

„j'ai menacé mon chlen, il s'efl jetté Ie dos contre terre , les.

„ patres^ repli.ées , dans une attitude fuppliante, et la plus pra-

„pre a me toucher, posture , dans la quelle il fe fut bien

^ garde de rester, fi fans me laisfer flêchir, je Teusfe battu

^, dans eet etat? Qaoi! mon chien , tout petit encore, et iie.

,^faifant presque.que de naitrc, auxoit il acquis deja des id^es^

,^ mprales ? Sauroit il ce que c'etoit , que clemence et gene-

„rofité? Sur quelles lumieres acquif^s esperoit-il nvappaifer.

„ ea s'^bandonnam ainft a ma di.scretion ? Tous les ^hiens du

^ monde font a peu prés la même chofe dans Ie même cas, ei|

„je, ne dis rlcn iet, que cjiacun ne puisfe verifier. Que les

„philofophes , qui reiettent fi dedaigneufemen.t/i'Innin<n: , vueil-

„ lent bien expliquer ce fait par ie feul jeux de fcnfations et

5, des connoLsfances, qu'elles nous font acquerir; quMls Texpli*

„quent d'une maniere, fatisfaifante pour tout horame fenfé.

, Alars je n'aiprai pbs ri^ k dire et je ne parlerai plus dMn-

^ftin(51:." Rousseau Emil. Tom. III. pag. 91. in de aan*

Rekening. Zie -ook den zelfden Ofuvr, Tom. XIII, ou Tom,

ÏI. du Supplem, pag. i^--'20 et 2^.
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(Bnen niagtigen werkmeescer , enen weldadigen onder-

kouder en allerwysten beilierder van die Heel -Al

erkennen, van vi^iens magt, kragc, wenk en wil alles

afhangt en alles goeds op ons afdaalt? Vooral, indien

hier bykomt dat gevoel, dat bczef, die overdenking

en bewustheid van onze zwakheid , kleente , broos^

heid en onvermogen , in het welk het gevoel en de

herinnering dier onmetelyke grootheid vaii dit Heel-Al,

terftond en van zelve, ons doet weg ^irt^en. Ikbeweej?

nu niet, dat 'er geen volkeren zyn, welken van gene

Godheid weten : dit beweer ik thans alleen , dat,

welke volkeren het ook zyn , die enige Godheid , op

welke wyze dan ook , erkennen (^a^ , dat die volkeren

noodzakelyk met dit bezef zyn aangedaan , dat zy zig

verpligt gevoelen, dat Groot Wezen, die Godheid te

eerbiedigen en derzelver gunst en goedheid te hun^

waards, door enige dienst en hulde , te verwerven ; dat,

hoe voortreffelyker zy zig de Godheid voorftellen ,

hoe zuiverer zy den Gpddelyke Wil agten ; hoe meer zy

zig dan gehouden rekenen , dien wil en dje Goddelyke

bevelen te gehoorzamen.

Uit die aandoening dan van 's Menfchen ziel , uic

dat bezef en gevoel , uit die ingeprente hoedanigheid

,

of,

(^d) Sive emm Natura , five Aether , five Ratio , pve Mens

fivc Fatalis Necesfitas^ five Divina lex fit ^ five quid aliud

dixeris , idem efi ^
quod a nohis dicitar Deus,- Lactant

Injiit, I, S. 21.
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of, wil men liever, uit die natuurlyke ^efteldneid van

's Menfchcn Geest fpiiiic dan van zelve ook deze re-

gel, deze hoofdwet, deze vierde eerfle en algemene

Grondlielling van ZedelykeVerpligting voord:

„ Dat een iegelyk Mensch van natuur verpligc.is,

,, om God, of welke voorcrcfFelyke Natuur, Magt,

„ Kragt hy erkenne , of, hoe hy het zelve vèrkiezc

,, te noemen; om dat Hoog Wezen, om die Godheid

„ te eerbiedigen , en deszelfs gunst voor zig te ver-

„ werven (^>"

Deze vierde Eerfle wet , dit voorfchrifi: , fchynt

ons toe zodanig te zyn, dat het uit de innigde gevoe-

lens der Menfchelyke Ziel , uit hare eigene Natuur , on-

middelyk en als van zelve , on tfpruit. Diz is dan zulk een

grondbeginzel , uit het welk alle de pligten omtrend

God,

(/?) Dat een Menscb God kenne , zulks behoort eigenlyk niet

tot dit Vierde grondbeginzel, nog tot deze foort van pligten;

maar tot de Eerlle onzer grondftellingen , en daar uit voord-

vloeijende pligten, en byzonderlylc tot diepligt, waardoor

een iegelyk gehouden is , zynen Geest te befchaven en met de

nodige kennis te verryken. Voor het overige, 't geen in ge-

wigt het Eerlle grondbeginzel is, zulks noopte de orde vaa

denken ons in de Vierd-e plsats te gewagen. Te regt zegt

n u T c K F. s o N P/7iL Moral. Injiit, Compend, Lib. I. c. I. §. i.

More omnium disciplinarttm a tiotio^rihus ad magis ohfcura

detegenda progredimur ; neque rerum dignitate du&i ^ ab iis

,

quae natura prima fiint ^ Lei ncmpe optimi Maximi voluntate^

êrdimur.
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God, door wettige befliiicen kunnen worden opge-

maakt.

Deze vier Eerde en Algemene Grondbeginselen

dus opgefpoord , gevonden en bevestigd hebbende

,

menen wy in llaa: te zyn , om het twede lid der voor-

gemelde Vraag nu alJus te kunnen beantwoorden :

„ Dat die Eerde én Algemene Grondftellingen ,

5, welken ten grondflage moeten flrekken van alle

55 Zedelyke Vt^-pligtin^ , en uit welke de meer by.

,, zondere foorten van pligten kunnen worden afge-

5, leid, gene andcrerrdan deze vier hopfdwetten, of

„ zedelyke grondwaarheden zyn, welke wy betoogd

„ hebben en nu korcelyk in deze woorden bevatten

:

,, Namelyk I. Dat een Mensch zyn lichaam , zyne

5, ziel , zyn leven en geheel zynen (laat en fland be-

,, ware en behoede. IL Dat hy op gelyke wyze

5, ook anderen behoede en verzorgc. III. Dat hy de

,5 Maatfchappy voorfta, van welke hy een Lid is;

5, en IV. Dat hy die Godheid , welke hy erkent,

„ eerbiedige en hulde doe (^)." ^

Wel

(^a) Of 'er meer dan vier zodanige Eerde Grondftellingen

der Zedekunde zyn , kunnen of zyn moeten , is thans niet

Xioèi\g te onderzoeken. *t Is genoeg , dat deze vier g-rond-

beginzelen, welken wy hebben opgefpoord, voldoende groml-

llngen zyn van zedelyke vcrpligtingj om "daarop het gehele

Gebouw der Zedelèer te vestigen.
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Wel aan l Bevestigen wy nu nog wat nader , in 'c

volgende I loofdftuk , deze vier hoofdv^ettcn en Eerfte

en Algemene Grondftellingen .van Zedelyke Verplig-

ting ; en ruimen wy enige zwarigheden op, welke

iemant mogelyk tegen dezelven zoude willen opperen;

maar laat ons vooral die voorfchriften van pligtep

kortelyk gewagen , welken uit die Grondbeginzelen ter-

fiond volgen , en bekwaam zyn , zo wel om het gebou\y

der voortreiFelyke Zedekunde op te trekken , als oni

liet zelve ook vooral te ftaven en ce vestigen,

IV. HOOFDSTUK.

M^nge aanmerkingen ter meerdere uhhreiding en

nadere hevesüging der Vier Eerfie en Alge-

ritene Grondflellingen der Zedekunde ,

'Welken^ in V voorgaande Hoofd-

fï^k^ uit de Menfchel'jke Na-

tuur zyn afgeleid^

ie daar dan vier Eerde en Algemene Grondbe-»

ginzelcn van alle Zedelyke Verpligting en der gehelp
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Zëdeleer, uit de Meiifchelyke Natuur zelve gehaald f

Zo wel de Reden en 't Gezond V erfland als het voor*

beeld der Wiskunde , tot welker zekerheid en duide-»

lykheid de Geleerden, voorül in den tegenwoordigen

cyd^ de gehele Wysgeerte willen verheven hebben,

noopten ons, om die grondbeginzelen uit zo egte eii

ware bron te putten. Immers het is de gewoonte

der Wiskundigen^ om vooraf de binnenile fchuiihoe*-!

ken van 't menfchelyk verftand te doorzoeken, en die

eerfte bezefFen van waarheid, welken zy daar aantref*

fen , als zo vele grondwaarheden en eerfte beginzeis

aan te nemen, en die eerfte, onbetwistbare en alge*

mene bekentenisfen tot grondflagen te leggen, om op

dezelven het geheel gebouw der Wiskundige Weten-

fchap te vestigen en op te trekken* Dus hebben wy
geóórdeeld , dat , gelyk de Eerfle en Algemene Grond*

beginzels der Reken- ^ der Wis-, der Redeneer- , der

Rede-, der Digtkunde, op welken die genoemde eet

andere wetenfchapperf gegrond zyn , in onze ziel zelve

liggen ; dat even zo, en zqUs nog veel meer, in onze

«iel , door de hand der Natuur Zelve , de eerde zede*

lyke bezefFen en ware grondbeginzels van verpligting

zyn ingeplant, als zo vele eerfle zaden van alle deugd

en pligt, en welke eerlle bezefFen in onze ziel den

toegang voor het ligt der deugd openen , *c geea

SE NEC A over de Weldaden IV, B. 7. D. als ene der

voornaurafle weldaden van de Natuur befchouwde. •

Deze eerfle vonken van deugd, hoe duister ook en

~r: bedol'
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bedolven , beftieren egter , zo als wy in 'c Eerde

Deel Tvvede Hoofdftuk zagen , hec gedrag van de

meeste menfchen , voor al vaa de onkundige gemeen-

te ; maar deze zelfde vonken , worden zy van de as-

fche, die hun bedolf, ontbloot, en door de reden en

'conderwys ontwikkeld, en aangeblazen, dan brengen

zy de voorrreffelykfte wetenfchap der Zedekunde

voord. Te rcgt maakt de wyze cicero deze aan-

merking : De Natuur heeft ons , zonder onderwijs ,

kiene bezeffen der grootfie en gewigtlgfte zaken ingC'

plant ; zy fieej} ^ om zo te fpreken ^ wel aangevangen

ons te onderwazen ^ en ons ^ als V ware^ de Eer[ie.

Grondhegijzelen van deugd^ die in ons huisvesten^

vertoond ly maar zy heeft de deugd jlcgts begonnen y

en niets meer gedaan {a). En in 'c volgende Hoofd-

fluk: En die eer/ie vonken van deugd blinken in d^

heste geaarthcden het helderjle uit^ in weihen dat

eerlyke , dat deugdzame , door de Natuur zelve ,

^/r V ware^ gefchctst is. En die eer(ie trekken ziet

tnen reeds in de kinderen ulifchitterenm Dog in ge-

vorderde jaren , wie is ''er dan zo weinig naar een

Mensch gelykende . die van V fchandelyke niet zot^

afkerig zyn^ en het eerlyke goedkeuren?

Zo groot een gezag dan ,
ja niet het enkel gezag >

maar de waarheid der natuur zeive volgende, hebbeu

wy de Eerfle en Algemene Zedplyke Hoofdwetten

,

of

(a) Lib. V, Be Bnib* cap. 21 et 22.
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of Eerde Grondbeginzels der Zedelyke Verpligting

getragt op te fporen, opgefpoord gevonden, gevonden

geflaafil en bevestigd; maar, in 't voorgaande Hoofd

-

üuk dezelven breedvoeriger en met meer toeftel geflaafd

en bevestigd hebbende , zullen wy ze nu korcelyk

by een trekken , om ze in eens met onze gedagten

te kunnen bevatten en ons voordellen, om dus als

van verre te kunnen voor uit zien en met weinige trek-

ken doen opmerken , welke gewigtige gevolgen uic

de zeiven voordvloeijen.

Voor eerst dan , dat de Natuur in den Mensch

ene brandende eigenliefde en zugt voor zyn behoud

en geluk heeft ingeprent, daar uit hebben wy terdond

deze grondwet opgemaakt : „ Dat een Mensch ver-

„ pligt is, het behoud en welzyn van zyn lichaam eti

„ deszelfs leden , van zyne ziel , leven en gehelen

„ (laat en ftand te betr;^ten , om dit leven zo gelukkig

,, als mpgelyk is, door te brengen."

Uit dezen hoofdregel , die met de natuur van den

Mensch onmiddelyk verbonden is, kunnen alle pligtcn

tot ons zelven , dóór ene aaneenfchakeling van wettige

befluiten , worden afgeleid en betoogd. En deze foort

van pligten is zeer wyd uitgedrekt , want zy heeft

opzigt zo wel op den Geest als op het Lichaam ; op

de bewaring der gezondheid , op de befchaving der

zielsvermogens, op den uitwendigen dand; op goe-

den naam , agting , lof en roem ; op zelfsverdediging,

eigendommen en ontelbare andere zaken ; gelyk dan

uit
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Uit dit beginzel ook de matigheid
^
yver, rpaar^am*^

heidj gemoedsbedaardheid) goed geweten, en andere

heilzame zaken en deugden, tefFens met de tegenover-

gèllelde ondeugden, kunnen gekend worden en af*

geleid i

Ten twëde: uit dat natuurlyk gevoel van Goed*

Willigbeid jegens anderen j welk wy in 'c voorgaande

Hoofdlhik bewezen hebben, kunnen en moeten wy
ook deze hoofdwet, dit grondbeginzel van verpligting

opmaken: ,, Dat de Mensch ook tevens verpligt is^

„ om het behoud en welzyn van andere Menfchen >

^, zo wei omtrend het lichaam , en de lichaamsdelen

,

5, als omtrend den geest , 't leven j feil den gehelen

5^ (laat en iland derzelven , te betragten , op dat die

^j andere Menfchen ook, zo veel mogelykj een ge-

)5 lukkig leven leiden»"

Uit dege Eerde, en Algemene Grondflelling ^ uil

deze hoofdles , zo nauw met onze natuur verbonden ^

kunnen alle pligten omtrend anderen gekend worden^

^t zy jegens andere byzondere menfchen ^'t zy omtrend

gemeenfchappen ^ van welken wy geen leden zyn*

Deze pligten hebben dan op gelyke wyze betrekking

op het behoud van 't lichaam ^ op de befchaving der

vermogens van geest, op den uitwendigen ftaat, op

alle noodwendigheden en hulp in dit leven ^ op goe-

den naam, lof, roem en oneindig vele zaken, die wy
aan anderen verfchuldigd zyn. Hier uit ontluiken dan

minzaamheid , menschlievendheid , mildheid , dank-

baar*
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baarheid, vriendfchap, edelmoedigheid, trouw j bil-

lykheid, regcvaardigheid , groormoedigheid en andere

voortreffelyke deugden. Hier uit kan dan ook de af-

fchuwlykheid der tegenovergeileidie ondeugden , van

haat, nyd ,vyaiidrchap, laster, bedrog, listen en lagen,

diefce , roof , overfpel , trouwloosheid , moord en

andere fchandelyke bedryven, en derzelver tegenftry-

digheid irtet de voortreffelyke natuur, gekend worden.

Ten derden: uit de ingefchapene natuurdrift,

uit den fierken trek tot gezelligheid ,welken de Mensch

wel met het woeste vee gemeen heeft, maar die in

den Mensch veel voortrefFelyker , dan in 't gedierte ,

uitblinkt, zagen wy^dat ook deze grondwaarheid de-

ze Eerde en AJgemene Hoofdwet volgde : „ Dat de

,j Menfchen van natuur genoopt worden en vcrpligc

„ zyn tot èen gezellig leven , en tot het betragten van

„ alle die pligcen , zonder welke die Maatfchappy,

„ van welke zy leden zyn , zwak en onvermogende

5, is, om het algemeen wehyn te. bevorderen/'

Deze hoofdwet is de bronwei van alle gezellige

deugden en pligten : welken gedeeltelyk op hunne ei-

gene grondvesten fleunen
,
gedeeltelyk door diQ andere

pligten , uit het voorgaande twede grondbeginzel

voortfpruitende, niet weinig gedyfd en gefterkt wor*

den. En de daar tegen overgeftelde en ftrydende

wanpHgten en ondaden verwoesten de gehele menfche-

lyke maatfchappy.

Tot deze foorc van deugden behoren dan niec alleen

K de

)
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de trouw en regtvaardigheid , niet alleen die pligten

,

welke de huwelyks gemeenfchap , de vaderlyke magt

en betrekking , en al de huishoudelyke vereniging , me-

debrengen; maar ook de pligten jegens vrienden, bu-

ren , den burgerftaat en geheel ons vaderland (<^).

Hier uit oncllaat vooral die grote verpligting, welke

wy hier te voren tegen montesquieu vasthiel-

den (^), namelyk, dat de byzondere belangens voor

die van allen en der gehele Maatlchappy moeten

wyken : het welk de hoofdzuil is , op welke alleen

alle maatfchappy kan en moet rusten. Hier van die

voortrefFelyke fpreuk van horatius: Dat het zo

genoegelyk ah luisterryk is, voor V Vaderland te

fneven. Hier van dat fchoon gezegde van cicero

I. Bock Over de Pligten 17 Hoofdftuk : Dat alle ^

cok de dierbaar/ie^ gefjegmheden in de zugt voor V Va-

derland zyn opgefloten , voor V welk geen braafman

kan aarzelen , ook den dood te fierven , wanneer

zulks het Vaderland behouden kan- Hierom zeide

de Veldheer leonidas: Gaat voorts met dappe-

ren moed^ 6 Lacedemoniers ! Huiden nog , zullen wy

Iby de afge/iorvenen het avondmaal houden. Hierom,

wanneer de vyand Perfes aldus enen der Spartaners

dreigde : Van wege onze talloze pylen zult gy de Son

met kunnen zien : Wel aan , was zyn antwoord , wy
zul'

(a) Cicero over de Pligten III. B. 6. d.

(T) Zie in 't voorgaande Hoofdft. bl. 128. ook in de aantek.
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zullen dan in de duisternis vegten. Hierom eindelyk

,

als die Spartaanfche vrouw haren zoon naar den ilryd

hadc gezonden, en zyn fncuvelen vernam: Om die re^

den , zeide zy , had ik hem gebaard , op dat ''er zyn

zouden , die voor het Vaderland wisten te perven (^)*

Hierom zegt nog eindelyk cicero , in zyn lil. Boek

Over dsPligten 19 HootMuk: Want ^gelyk de wetten

het algemeen belang boven het byzondere flelkn^ zo

waakt en zorgt een braafen wys man , die de wet"-

ten gehoorzaamt en zyne burgerpUgt hoog agt ^

meer voor V heil van allen , dan van één ofook van

zig zelven. Een verrader van V Vaderland is niet

veragtdyker dan hy , die het algemeen nut en welzyn

aan zyn eigen voordeel opoffert» Hy is dan roem*

waardige die de dood voor^het Vaderland flerft ^ om»

dat het vaderland aan ons dierbaarder , dan wy aan,

ons zelven^ moet zyn (^).

Ten
(jT) Cicero Lib. I. Tusc. Öuastt. cap. 42. Dus zingcdan

ook V 1 R G I L 1 u s Lib. VI. Aeneid, vs. 655.

Confpicit ecce alios dextrd laevd^ue pef herham ^

Fescentes , laetumquc choro Paeana caiicMes j

Jnter odoratum Lauri nemus , unde fuperne

Plurhmis Eridani per fylvam volvitur amnis;

Hic maniis ob patriam pugnando vulnera pasfi. &C.

(Z») Dezelfde cicero In den Droom van Scipio H. 3;

jjMaar opdat gy moediger moogt zyn, ora 'c Vaderland te

K 2 »ver^
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Ten vierden: hoewel niogelyk niet alle Vol-

keren weten , dat 'er een God is , zy kunnen dit egter

weten ; en de pligt tot befchaving van den Geest,

welke in het Eerfte Zedelyk GrondbeginzeJ is opge-

floten , vordert , dat zy dadelyk een Eerfle Wezen en

Oorzaak aller dingen erkennen, van welke hetHeel-AIy

en dus ookzy zeiven afhangen. Immers, uit het gevoel

zo wel van onze zwakheid, als van de eerbied, w^elke

ons natuurlyk bezielt voor al, wat in magt, waardig-

heid en luister uitblinkt, zagen wy eindelyk,dat deze

hoofdwet , deze Eerde en Algemene Grondllelling

voordvloeide : „ Dat al wie ene Godheid erkent, ver-

5, pligt is dezelve te eerbiedigen , hulde te bewyzen

,

„ en deszelfs gunst voor zig te verwerven."

Van deze hoofdwet, van dit grondbeginzel dalen

tlle pligten omtrend God, gehoorzaamheid, liefde ,

vroomheid, eerbewyzing , hoogagting, vertrouwen,

dankbaarheid en andere uitmuntende deugden af: waar

tegen wederom foortgelyke ondeugden overftaan ea

van zeiven genoeg blykbaar zyn.

En
^verdedigen, zo wees gedagtig, dat voor allen, die 't Va-

„derland tot hulp, bloei en behoudenis ftrekken, ene zekere

„plaats in den hemel bellemd is, alwaar zy ene euwige ge^

3, neugte fmaken. Want niets is aan dat Hoge Wezen , *t welk

j^ deze gehele waereld regeert , op aarde behagelyker , dan de

„ verenigingen van Menfchen , op regt en wettfi» gegrond ;,

^ welke men Burgermaatfchappyen noemt,*'
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En deze vier Eerde en Algemene beginzels en

grondwetten agten wy zo waar , zo zeer met de

menfchelyke natuur verenigd , dat niemand dezelve

kan ontkennen, of hy moet vooraf de menfchelyke

natuur zelve eerst verwerpen ; ook zo duidelyk en

kenbaar, dat niemand dezelven kan miskennen, of hy

moet zyn verftand eerst geweld aandoen ; zo zeer

Eer[ie en dus eigenlyk gezegde grondlleHingen, dat zy

onmiddelyk met ons verftand verknogt zyn , en allernaast

uit de natuur van den Mensch , uit zyne inwendige

bezeffen , gevoelens, natuurdrifcen , als van zelven,

voordvloeijen, zo dra wymoarop onze ziel en hare aan-

doeningen , en de eerfle vonken van kennis en gevoel,

nauwkeurig agt geven ; ook nog zo algemeen , ryk en

vrugtbaar, dat "^er g^Qx\ pligten, nog omtrendGod,

nog oratrend ons zelven, nog omtrend andere byzon-

dere menfchen, nog omtrend de Maatfchappy , ja

^elfs niet omtrend de redeloze dieren zyn {jo) , en

welke pligten ook en hoe genaamd , of zy kunnen uit

de vier opgenoemde grondbeginzelen duidelyk wor-

den afgeleid , opgemaakt en betoogd : eindelyk zo

gefchikt en bekwaam , om zekere kenmerken te (lel-

len, door welken wy alle voorfchriften en regels van

deugd en pligt kunnen weten, dat die pligten, wel-

ken uit dezelven worden afgeleid , in ene behoorlyke

orde en verband verzameld en verenigd zynde , ene

vaste

(^)Zic'tvoorgaaiideHoofdftobK 112 en II3, ook aantek. C^).

K3
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vaste en gegronde wetenfchap , en voortrefTclyke Ze-

deleer voortbrengen , die den veiliglten en zekerden

weg tot het waar gduk aanwyst.

En wy kunnen naauwlyks verwagten, dat iemand

ons hier ztil tegcnv.'crpen , dat wy op deze wyze niec

één , maar meer Ecille en Algemene Grondbcginzelen,

van Zedelyke Verpiigting vooritellen , daar de Hol-

lancfche Maatfchsppy manr één Grondbeginzel ge-

waagd en gevraagd heeft, en de meeste Geleerden ook

maar één Grondbeginzel ilellei) ; dat het zelfs te vre-

zen is, dat als men meer grondfiellingen aanneem.t

,

dezelven tegen eikanderen zouden kunnen aanlopen

en ftryden.

Want dog , om de laatfte zwarigheid het eerde

op te ruimen, die vrees van ouderlinoe tegenllrydig-

beid dier grondbeginzeien is geheel ydel en ongegrond.

Welke tegenltrydigheid kan tog plaats hebben msfchen

ons zelfbehoud en de goedwilligheid jegens anderen?

Want 5 daar deze goedwilligheid, die van anderen ons-

waarts, wederkerig opwekt en uitlokt, en ons hunne

gunst, mildheid, vriendfchap en dier^clyke pligtsbe-

tragtingen verwerft, zo moet zy ons, ter bevordering

van ons eigen geluk, ten hoogden voordelig zyn. En

op gelyke wyze lokt zo wel de zugt tot ons zelfsbe-

ht)ud, als het gevoel van goedwilligheid jegens ande-

ren, de menfchen uit tot gezelligheid, vereniging en

samenleving, welke wederom allergefchiktst is, om

veelvuldige gemakken
, genoegens en aangenaj^mheden

dezeg
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dezes levens toe te brengen en te vermeerderen , en

daar door wederom de goedwilligheid omtrend andeJ

ren, dien voornamen band der zamenlevmg , ten hoog-

Hen op te fcherpen. Wyders de hnlde en eerbied voor

de Godheid fleunt en Hut byzonderlyk de drie overige

grondbeginzeis , naardien dia Godheid , welke dea

Mensch en de menfchelyke natuur zo heefc voordge-

bragt en gevormd, dat de Mensch en zig zelve lief

heeft en anderen bemint, en gaarne zig met anderen

verenigt , niets €rn(liger kan willen , dan dat men die

natuur , die liefde tot zig zelven en tot anderen , die

fterke zugt en trek tot gezelligheid opvolge en voldoe

:

dat men nu aan dien voortreffelyken enallerheilzaam-

llen Wil van het Hoogde W^zen moet gehoorzamen ,

dit brengt het gevoel, het bezef, het denkbeeld der

voortrcfFelykheid van dat Wezen , en de daar uit fprui-

tende eerbied volftrekt mede.

Daarenboven, welk grondbeginzel, of welke grond-\

beginzelen^ men dan ook ftellen moge, wie heeft ons

in de Zedeleer ooit dit verzorgd, of wie zal in 't ver-

volg immer dit kunnen uitwerken , dat zig nooit, zelfs

niet in fchyn , enige tegendrydigheid van tegen eikande-

ren aanlopende piigten opdoe? Het tegendeel tonen, zo

wel de voordellen en aanmerkingen van cicero over

de Piigten III.B.H. 6, 23. 24 en 25 , als alle de fchrif-

rèn , die ooit over de zedekunde in 't Jigtkwamen , aan.

K 4 Wes-
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Weshalven, indien zodanige oinllandigheden mog-

ten voorkomen , in welke de Ei-.^enliefde , de Goed-

hartigheid jegens anderen , en de zugt tot gezelligheid

iemand in twyflfel bragcen , dan zyn 'er nog genoeg*

2iame bczifFen , gevoelens en eerfle vonken in 't men-

fehelyk vcriland, om dit gefchil met de hulp der Re-

den te beilisfen. Immers onder die eerde vonken van

lig^:, onder die eerde gevoelens, hebben wy te voren

in dit rwedeDeeU derde Hoofdfluk bl, loo en loi.ook

dezen opgeteld „Dat het beter is, dat,. het geen min*

55 der van belang is, voor het geen van meerder be-

„ lang is , worde opgeofferd ; en dat , het overige

^, gelyk i'Cdeld zynde, weinigen, dan velen verloren

^, gaan ; dat de delen niet zonder het geheel kunnen

„ beftaan, maar wel het geheel zonder het een of

„ ander deel C^}." Waaruit wy hier te voren in 't derde

Hoofdduk bl. 128. dezen hoofdregel en grondflag van

alle gezelligheid en gezellige pligten afleidden : „ Dat

j, het algemeen welzyn de byzondere belangens moec

„ t;e bovendreven en overtreffen." Door óqzq en

dier-

' (^a) Men twïste niet over de woorden. Indien dit geen

door zig zelven blykbare waarheden zyn , 't zyn ten minflea

algemene bekentenisfen : en , fchoou ze al eens in enige andere

wetenfchappen bewysbaar zyn , zy kunnen in de ZedekundQ

zonder bewys gelden . en als zekere en onbetwistbare waar?

heden aangenomen en gebruikt worden.
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diergelyke regels kan een iegelyk dan ligt den eerften

en oppervlakkigen fchynftryd beflisfcn. £n is 'er gene

zodanige omftandigheid , dat de bovengemelde regels

kunnen en moeten gelden, dan is Vr ook gene reden,

waarom , in zodanige vergelyking van pligten omcrend

ons zelven met die omtrend anderen , iemand zou

verpligt zyn, eens anders welzyn dierbaarder dan hes

zyne te houden.

Wat nu de andere zwarigheid betreft , dat de mees^

te Geleerden maar van één grondbeginzel Ipreken,

en door de Maatfchappy derWetenfchappen ook maar

éne zedelyke grondfteliing gewaagd en gevraagd

wordt , dit kan ons weinig belemmeren. Want voor

eerst , dat maar één Eerfte en Algemeen Grondbegin-

zel zou kunnen plaats hebben , dit is reeds te voren

wederlegd Qa), Ten anderen, dit is alleen het oog-

merk der Hollandfche Maatfchappy, dat de wetenfchap

der Zedekunde zo wis , zo zeker en ontwyfFelbaar ge-

maakt worde als mogelyk is , terwyl het onverfchillig

is, of die zekerheid door één of door meer grond-

beginzels , op welken men de zedekunde vestigt

,

verkregen worde. Indien, gelyk in de Wiskunde en

in vele andere wetenfchappen , zo ook in de Zede-

kunde

Ca) Zie L Deel 2 Iloofdftuk en II. Deel i Hoofdüuk

ijladz, 5a.

K5
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kunde, de aart dezer wetenfchap zelve medebrengt,

dac zy niet éne, maar meer grondwaarheden en be-

ginzels heefc; al wie zulks dan berispt, die berispt

niet onze onkunde of eigenzinnigheid, maar de na-

tuur der zaak zelve (tój). En hoe zwak , hoe vrugte-

loos is niet de poging van hun geweest , die alle zede-

Jyke wetten en pligten tot een enig grondbeginzel

getragt hebben te brengen? Welke moeite heb-

ben zy zig niet gegeven, om, met wenden en keren,

en hun vernuft te pynigen, ilit hun een enig grond-

beginzel ook die natuurwetten , die in 't zelven niet

waren opgefloten, op enigerhande wy^^e, en ten min-

den met enigen fchyn van betoog, af te leiden? Hoe

menigmaien hebben zy ons niet zodanig ene grondftel-

ling willen diets maken , welke in zo verre niet van

de natuur was ontleend, dat zy veel eer tegen de na-

tuur, tegen 't algemeen gevoel, tegen 't verftand en

alle begrip aanliep , en zo wel Ongeleerden als Ge-

leerden mishaagde?

Maar het betaamt niemand meer dan den Wysgeer,

om infchikkelyk te zyn, en te zorgen, dat, hoe ge-

wigtiger ene wetenfchap zy , zo veel minder ook de

ge.

(^a) Dat *er meer grondbeginzels van Zedelyke Verpligring

dan één kunnen zyn , dit geeft de geleerde h u l s n o f f toe
,

in zyne Verband. Over Gods Wetgevende Magt IV, Hoofdftuk

bl. 35. (hl de Verhandelingen van 't Stolpiaansch Legaat.^
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gefchilleii der Geleerden hare zekerheid fcluidden en

doen waggelen, of ook flegcs in de denkbeelden der

nienfchen die zekerheid, en, daar door, hare agcbaarheid

en invloed verzwakken. Weshalven, begeert iemanc

volilrekc flegts éne eerite en Algemene Grondltelling
,

wy kunnen hem gemakkelyk, behoudens onze gehele

leerilelling , voldoening geven. Hy bevatte dan maar

onze Vier Eerlle en Algemene Grondregels of Hoofd-

wetten in één enkel voorlchrifc , en (lelie , in navolging

der oude Wysgeren,dit Grondbeginsel: Dat een
IEDER MENSCH VER P LIGT IS VOLGENS DE
NATUUR TE LEVEN. lmmcrs die inwendige be-

zeffen ,
gevoelens en neigingen , die eérfte denkbeel-

den, en zaden vnn deugd, van welken wy onze vier

grondbeginzelen afleidden, behoren zo zeer tot on-

ze natuur, maken zo zeer haar wezen uit, dat voi-

flrekt niemand volgens de natuur^ of, gelyk anderen

het xxiid^ïukt^n ^ overeenkomffig der ncituur y kan le-

ven, of hy moet noodzakclyk de vier bovengemelde

grondvverten volgen. Cicero leert, dat voor den

Me?isch , in het nafïreven van het goede , de hoogfte

wet is voLGEias de natuur te leven, het

yi'^lk wy y zege hy, zo uitleggen: Te leven volgens

de menfchelyke natuur^ allenzins zo volkomen^ als

mogelyk is , en niets ontberende (a^. Elders zegt

die zelfde Wysgeer: En dat eer/Ie gedeelte ^ om wel

en

'Qd) Cicero Lib, X^ De Fimb, cap! ^9, ec feqq.
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en deugdzaam te leven , ontleenden die ÏVysgeren
,

(namelyk,die van de oude en nieuwe leerfchool), a^^;3

de natuur^ aan welke zy beveelden te gehoorzamen'^

en leerden , dat in gene andere zaak ter waereld ,

dan in de natuur alleen^ het hoogfte goed te zoeken

en te vinden was. Zy fielden daarom vast^ dat het

uiterfle van alk wenfchelyke zaken ^ en het hoogjie

toppunt van V goed^ hier in heflaat ^ namelyk: ver--

kregen te hebben al dat geen, wat de' natuur ^ dat

is^ onze ziel ^ ons lichaam^ ons leven ^ enz, ver»_

eifchen (0).

En deze leertrant, uit zodanig een grondbeginzel >

pryst zig ook hier door aan , dat zy met het gevoelen

'der voortreffelykfte Wysgeren der Oudheid inllemt

:

't welk mogelyk ook den onftervelyken huig de
GROOT (b^ en andere voorname mannen heeft be-

wogen, om, op het voetfpoor der Ouden, de over-

eenkomst ONZER DADEN MET DE MEN-
SCHELYKE NATUUR, als ene Eerde en Algemene

Hoofdwet en Zedelyk Grondbeginzel , aan te pry-

zen (r): en wy volgden ook gaarne zo groot een ge-

zag, waren wy niet door het al te afgetrokkene van

dat

(a) Lib. I. Ttiscul Quaest, cap. 5. Vergelyk Lib. II. Z)«

Fim'b. Ci^p II. en doorgaans.

(^) Regt van Frede en Oorkg» Voorrede §. 8 en il, en I,

B. I. H. ^. II.

(O ERï^esT, in Jur^ Nat* §. 30. (ïn Init. Doar. Solid.)'
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dat voorfchrifc en ene zekere daar uit ontdaande duis-

terliQ^id en onzekerheid wederhouden. Immers, al

fchryft men iemant voor: Dat hy volgens de natuur ^

of overeenkom/lig der natuur leve , dan zal zodanig

een nog niet zo gemakkelyk bevroeden, wat hy hier

eigenlyk door de Natuur te verdaan hebbe , nog welk

denkbeeld hy zig van dezelve in zyne gedagten moec

vormen : waar door het dan ook te dugten is, dat dit

voorfcbrift tot verfchillende opvattingen en ook mis-

vattingen aanleiding geve. En deze vrees wordt zo

veel meerder, als men overweegt, dat de oude Wys-

geren zelven daaromtrend zeer gewankeld , en zeer

verfchillende uitleggingen dier fpreuk en eerfte zedeles

gegeven hebben (^). Maar, volgt men onze inrig-

ting

(^a) „ Secuadum natnrara vivere, id est, virtnte adhibiti

^frui a natura datis. C^llipho ad virtiuem nihil adjunxit, nifl

„ volupiatem : Diodorus, nifi yacuitatem doloris. His omni-

„bus, qüos dixi, confequentes funt fines bonorum. Ariflippo

^fjmplex voluptas : Stoicis, confentire naturae , qnod esfe

„ voluut , e vlriute , id est . honeste vivere : quod ita inter-

„pretantur, vivere cum intelligentia earum rerum , quae esfent

„fecundum naturara , rcjicientemque contraria." Cicero
Lib. II. De Finib, cap. ii.

Dit zelfde voorfchrift : Folgem de twtuur te leven , pryst ook,

uit de Wysgeren van onzen tyd, hutcheson aan, Doêtr,

Moral. Lib. 1. cap. 7. §. I et 4. maar hy verklaart niet , hoe

hy het zelve wil vcrftaan hebben , ea wil het zelve , ik weet

niei;
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ting en onze vier gefielde grondbeginzelen, dan is het

blykbaar, in welken zin men dien regel: Volgens de

natuur te leven ^ moet opvaccen, indien iemand zom-

lyds liever moge verkiezen dien enen regel, als een

grondllag der zedekunde of zedelyke verpligting , vast

te Hellen. Ik fla toe , die voKlrekte duidelykheid,

welke wy vorderen, zou wel enigzins meer tot het

beftier van het dagelyks leven , dan voor denkende

geleerden, en in leerftellige wetenfchappen , nodig

zyn ; maar zy is niet te min ook een vereisehte in de

wetenfchc^ppen zeiven, welker nut en vrugt immers op

het dagelyks leven moet woKlen t'huis gebragt*

En dit is de reden, waarom wy, wat ons betreft,

boven dat één voorfcbrift en grondbeginzel der Ouden,

liever onze vier hoofdwetten en grondflcllingen ver-

kiezen, welken niemand ligt zal ontkennen, dat waar,

eenvoudig , duidelyk , ryk en vrugtbaar genoeg zyn ^

om alle voorfchriften van pÜgt, alle regels van gedrag

voord te brengen , en ook eindelyk nog van dien in-

houd en kragt, dat alle daQ wysgeren , welken ons

voorfchreven , om , of aan Gods Wil te gehoorza-

men^

jiiet door welk een gevoel , hebben beoordeeld. Men verge-

]yke iiUTCHEsoN Inquiry into the origin. of eur Ideas of

Beauty and Firtue ^ vooral Tom. II. Sed. Vlï. Art. 4 M^ral

fcns jfuged of Laws,
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men, of aan de orde en harmonie te voldoen, of ons

volgens de GoddcJyke oogmerken te gedragen , en

wat dies meer is , dat die onmogelyk onze vier Eerfle

en Algemene Grondilellingen kunnen verwerpen. Ja ,

wanheer de beroemde Wysgeer wolff leert, dat

men zyne vrye daden zo moet inrigten , dat zy miet

de natiuirlyke daden inilemmen (^) , dan neemt hy

zynen toevlugt tot de natuur, en het zyn onze vier

gefielde grondregels , welken aanvvyzen , waar in eigen-

lyk die overeenftemming der vrye daden , met de na-

tuurlyke daden , beflaat. Voortreffelyk hebben dan de

oude wysgeren, als het bekwaamst middel om wys-

hcid te bereiken, de zelfskennis aanbevolen, dat is,

die kenni:5 der menfchelyke natuur ; welke vermaning

en les zy zo hoog fchatteden , dat zy die aan geen

mensch, maar aan ene Godheid toekenden. PFant

die zig zelve kent^ die zal gevoelen ^ dat hy iets God-

delyks in zig heeft ; die zal zyn vernuft , als een der

Godheid toegeweid afbeeldzel hefthouwen , en fteeds

iets overdenken of hetragten^ V welkeen zo groot

en goddelyk gefchenk waardig is: en , wanneer hy

zig zelve zal doorzogt en geheel doorkend hebben ,

dan eerst zal hy bevatten , hoe Jchoon hy van dt

JSatuuf toegerust in dit leven is ingetred.eny en hos

vele

(a) Wolff Comp. Juris. Nat, §.43.
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vele hulpmiddelen hem zyn gcfchonken om wysheid te

yerkrygen , naar dien hy de beginzelen
ALLER DINGEN, EN, ALS 't WARE, DB
EERSTE scHETZEN DERZELVER, in zyne ziet

en verftand heeft ontvangen , door welken verligt

zynde , hy voorziet , dat hy op het geleide der wysheid

een deugdzaam man , en , even daar door^ gelukkig

zal zyn Qa\

En even weinig kunnen zy , die ons tot enen grond-

regel opgeven , te jireven naar dat geen , V welk een

waar en beflendig goed oplevert^ hoe zeer zy minder

naauwkeurig en minder duidelyk fpreken , dan de.

waardigheid onzer wetenfchap medebrengt; zy kun»

nen even weinig onze grondbeginzelen wraken. Want

wat zodanig een waar en beflendig goed aan den

mensch zou kunnen toebrengen , dit kan uit niets an-

ders dan uit de Menfchelyke Natuur, en uit de begin-

zels , welken uit die Natuur voordvloeijen , gekend

worden. Ook de oude Wysgeren fchryven deze les

voor, dat men. naar het hoogfie goed moet tragten;

maar dat hoogfte goed^ waar door wordt dat verkre»

gen , dan door gezondheid van lichaam , door vermo-

gens en kragt van geest; dooreen fchuldeloos leven,

door goedwilligheid jegens anderen ; door zugt en

yver

Qi) Cicero Ovir de fi^etten I, Boek 22 Hoofdftuk.
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yver voor de Maatfchappy, van welke vi^y leden zyn t

en door eerbied en hulde aan die Godheid j die wy

erkennen.
^

EinJelyk, hoe wel wy oordelen, dat men, om de

Eerrte en Algemene Grondbeginsels der Zedeleer op

£e fporen , toe de eerfte gevoelens, de eerlle bezeffen,

de eerde neigingen en natuurdiifcen , mee één woord,

tot hcE binnenlle der menfchelyke natuur , moet door^

dringen ; onze leerllelling verfchik egcer van de onbe-

dagczaanihcid^van schmaussius meer dan het Oos-

ten van het Westen^ Want die ligtzinnige Geleerden

legt den grondregel ; /^ö/g<?;^^ de natuur te leven yiUué

iiïti als moest zulks betekenen: Foor zig alleen te /<?-

ven Qa): het welk geheel tegen de natuur en waarheid

aandruischt, zo ais uit onze gehele verhandeling ligt

is op te maken. Ten anderen , schmaussius llelt

de natuurdriften (Inftinéhis) alleen tot keurmeesteriö

Van al wat ph'gtelyk is, met verwerping der voortref-

felyke Reden (^); daar wy integendeel den nlensch^

niet flegts die eerlle denkbeelden , bezeffen , gevoe-

lens, en, als 't ware, die eerde vonken van deugd j'

iiiaar ook telFeris en voornamelyk het uitmuntend ver-

mogen der Reden toekennen, welke van die eèfde

voiÜ"

C^ Disfert. yur. Nat, V. §. 4»

(t) Diïfert. Il, De Ratione Humana, $. f^

L
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v^onken wel haar ligt ondeenc , maar dan vervolgens
,

'

door middel van dat ligc , aanwyst , welke begeertens

en afkerigheden gezust, of in tegendeel opgewekt; wel-

ken , en hoe beflicrd; welken gevierd, of , tegengegaan

ert getemd moeten worden ; welken boven dryven of

wyken moeten. Dit ligt is het, het welk ons möec

geleiden , en , door 'c welk , hóe 2eer zomtyds hec

belang van tydelyke goederen mogelyk zou vorderen ,
'

dat men liever enen flaaf van geringe waarde , dan eeti

kostbaar paard in zee zou werpen , de Reden en Men-

fchelykheid ons nogthans overreedt , den flaaf boven

het paard te flellen (^). Derhalven, zo dra het ver-

liand by die eerfte beginzels der Natuur bykomr, en

de overige regels en pligten , welken uit die beginzels

volgen, nafpoort en in verband zamen verenigt, dan

ontluikt die voortreffelyke wetenfchap , die voor ons

de meesteresfe en beftierller van ons leven, de vrugc-

bare moeder van alle goede raadgevingen, en leids-

vrouw tot alle deugden zyn moet (^) ; die , hoe zeer

(a) Cicero Over de Pligten lïï. B. 23. H.

(Ji) ,, \Ji Phidias potest a primo inllituere fignum, idque

„ perficere,* potest ab alio inchoatum accipere et abfolvere

;

5, huic est fapientia fimilis : non enim ipfa genuit hominem,

„ fed accepit a natura inchoatum: hanc intuens debet infli*

„ tutum illud , tanquam fignum, abfolvere." Cicero Lib«

IV. De Fmi.'Cip. ij.
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gy de zngt coc zelfbehoud goedkeurt , niet te min Py-

lades roemt, die bereid was, voor zynen ongelukkigen

boezemvriend Oresces te fierven ; die Regulus leerde

,

dat het beter was , te Carthago zyn leven met de he-

y/lgQ:c fmercen te eindigen , dan de belangens van zyn

vaderland verzakende, te Romen een fchandelyk en

door trouwloosheid bezoedeld leven , by vrouw en

kinderen , in de grootfte vcragcing te llyten ; die ook

zelfs Codrus bewoog, alfchoon hy een onbevlekt Ie*

ven kon leideTi en nog uitrekken , het zelve nogthans

liever voor het vaderland op te offeren^ Want^ zo

als wy hebben opgemerkt , alhoewel de mensch vele

eerfle gewaarwordingen , neigingen en driften , met de

dieren gemeen heeft, welj^en de Oude Wysgeren de

eerfte beginzelen der Natuur noemden (^), en ook

wederom andere meer voortrefFelyke bezeffen ^ bovea

het gedierte bezit ; zo is dit vooral ene byzondere ei-

genfchap der Menfchelyke Natuur en Reden , dat al-

leen de "Mensch bezeft,wat orde, wat betamelykheid,

wat gepastheid iti woorden en daden is (^). PF'ant

alleerst wordt de Mensch genoopt tot het geen dt

Natuur medchrengt ; maar zo dra hy verfland ver-

arygty en de kennis^ welke de Grlekfche Wysgeren

ïmicc noemen ; en , zo dra hy de orde , en^ om zo te

[preken , de overeenfiemming der dingen ontdekt;

dan

(^) Cicero Over de Pligten. I. B. 4. H.

L 2
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danfchat hy deze veel meer^ dan alle de vorige za^

ken^ die hy eerst verhefte , en dus heflist hy door

kennis en wetenfchap , dai hier in dat hoogfi , óBt

in zig zelven aannemelyk en wenfehelyk goed is ge-

legen, namenlyk , in V geeji de Stoicynen i^oAoy/es,

en wy overeenftemming noemen enzi{a^. En diezelfde

REDEN leert : dat geen hoven al te betragten , V welk

de meeste waardigheid heeft ; dat dus de deugd hoven

al .is te verkiezen ; en de voortrefelykheid van den

Geest ver hoven die van het Lichaam is te ftellen ; en

de ziels deugden, die van onzen wil afhangen^ ver

die genen overtreffen , "welken aan onzen wil niet zyti

ênder'worpen (^).

(^d) Lib. III. De Finib, eap. é.
,..:....-J^

Q^ Lib. V. De Finib, cap. 13.

i\-p^\

B£^
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3 E S L ü I T.

D e vier voorgemelde Eerfte en Algemene Grond?

(tellingen der Zedeleer, aldus opgefpoord , ontdekc,

gevon,den en bevestigd hebbende, kunnen wy, om,

als 't ware, ons gebouw te voltoijen, uit al het ver-

handelde de^e fluitreden opmaken en voordellen , waar

idoor de- ondernomene taak geheel wordt afgeweven?

Die fluitreden i^ deze;

5, Al wat de Menfghelyke Natuur vordert , daar to^

^,is de Mensch door de Natuur zelve zedelyk verpligu

5j Maar de Menfcbelyke Natuur vordert : I. Behoud

^5 van zyn lichaam, geest, leven, ftaat en (land; 11;

p, Bevordering van den welftand van andere menfchen;

^,111. Bevordering van de belangens der Maatfchappy
j^

5, van welke men een lid is; IV. Eerbied en hvild^

^5 aan het uitmuntendde Wezen.

' „ Derhalven , de Mensch is , door de Natuur ^elve

,

p, tot die vier hoofdbetragtingen , tot het bevorderen

^,van den welftand van zig zelven , van anderen, en

jvvan de Maatfchappy, gelyk ook tot eerbied en huldcr

^^m bet uitmuntendde wezen 2;edelyk verpligt,"
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Ik kan niet gisfen; welke zwarigheden .of twyffelin-

gen men tegen de eerde dezer twe voordellen (Major)

zou kunnen inbrengen. Indien dat voorftel geen on-

tegenzeggelyke en door zig zelve blykbare waarheid

is , dan fchroom ik , dat 'er geen blykbare waarheden

(axiomata) meer zullen te vinden zyn. En wy hebben

reeds gezegd , geen pleit met die genen te willen aan-

vangen, die aan alles twyfFelen. Welke geneesheer zou

?ig willen vermoeijen , om dien te overtuigen , die of

de gehele natuur van *c menfchelyk lichaam ontkende,

of, 't geen die Natuur onbetwistbaar vereischt , zulks

evenwel zou willen beweren , tot het behouden of

lierflellen der gezondheid geheel nutteloos te zyn ?

En ik behoef immers niet te fchromen, dat iemand

misfchien de uitdrukking verpligt zyn , opvatte én be-

rispé. My is niet onbekend , dat de Geleerden het ook

rlietallen over die woord, nog zyne betekenis en bepa^

ling, eens zyn; maar deswege heeft de HoUandfche

Maatfch^ppy niets gevraagd nog gevorderd: integen-

deel , 5?y heeft uitdrukkelyk gewild, dat al het geen tot

dëOplosfing der vraag niet volftrekt behoorde en nodig

Wate, zou worden agterwege gelaten. Waar by nog

komt, dat de twist der Geleerden daaromtrend thans

minder is : en , welk gevoelen men ook deswege om-

helze, dit is onbetwistbaar , dat alle verpligting in

erre Zekere noodzakelykheid is gelegen ; niet in zoda-

tiige noodzakelykheid, waar door zig de lichamen be*

wegen , maar die met de aart en eigenfchap van een

y' den
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denkend en redelyk wezen , met den Mensch en zyne

vryheid overeenllenu , en even daarom ene zedelyke

noodzakelykheid genaamd wordt. Indien 'er dan al des-

wege nog enig verfchil mogt overig zyn , die beftaat niet

alleen, volgens het oordeel van vele Geleerden, in ene

loutere woordenftryd , maar zy behoort ook zelfs tot de

tegenwoordige vraag en onderwerp niet. Eindelyk,

welk denkbeeld men zig ook van verpligüng vorme,

dit moet vast liaan, dat 's menfchen wil niet meer

zonder beweegredenen genoopt wordt en overgehaald,

dan dat iets anders zonder enige oorzaak zoude kun-

nen worden uitgewrogt. Daar zyn dan in alle ver-

pligting zekere oorzaken , zekere beweegredenen

,

zekere uitlokzels , zonder welken de verpligüng een

niets beduidend woord , een ydele klank is , van alle

kragt en waarheid ontbloot. Maar wy beweren daar-

om niet, dat de eigenliefde , dat het eigen nut en

zelfbelang alleen alle die beweegredenen en zedelyke

noodzakelykheid, (welke de eigenlyke verpligting is)

voordbrengen ; maar ftellen vast, dat die beweegrede-

nen ook zeer dikwyls tegen eigen voordeel , van hec

gevoel van goedwilligheid jegens anderen , of van de

zucht tot gezelligheid en het bezef der gezellige plig-

ten , of ook van de bewondering en eerbied voor een

verheven wezen , en van den yver om den wil van dat

Wezen te gehoorzamen , voordfpruiten : zo dat hier

wederom , het geen wy reeds te voren opmerkten,

blykbaar is, namelyk , cfct wy niet flegts één enkel

L 4 ge-
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gevoel , niet flegüs één gedeelte der menfchelyke na*

tuur,, roï^ar die gap.fche, natuur van den Mensch, in

geheel dei:zelver om.yang bevatten : en even daarom,

dat die beweegredenen van de menfchelyke natuur,

zelve afdalen, wordt die; verpligting ene natt^urlyh.

yerpligtingy en de vyret , di^ aldus verpli^t, ene

natuurl^ke wet,^ en die ph'gten 2.eiven , natuurl^ka,

pUgten genaamd.

Dejhalyen , de onwrikbaarheid van het eerfte voor-

flel onzer fluicxeden geftaafd zynde, zo zal de kragt en

uitkomst var^ die zelfde fluicrede.n, en dus van ons ge-

beel betoog, pu alleen nog van het twede voordel

(Minor) en zyne zekerheid afhangen. D.e vraag is

dan: Vorder^ de Menfchelyke, Natuur in de, daad

i. het bcrragten van den v^cllland van ons lichaam ,

yan onzen geesn, en van onzen ganfcllen flaift en ftand?

II. het betragten ook van den w>-lÖand van andere

rnenfchen. HL Het bevorderen der belangens van de

Maatfchappy, van welken wyledcp z}n; en IV. De
hulde en eerbied voor her Hopgfte Wezen? Waarly.k

ene allerkleenfte en geiingll^ aandagt overreedt ons

^erftond, dat de Menlchelyke Natuur de;^e yier hoofd-

pligten 20 zeer medebrengt en vordert, dat hy , die

deze eerfte grondllellingen ontkenr , d^ar dpor nood-

zakelyk de Menfchelyke Natuur oni;kent ^n verzaakt;

,

en den Mensch uit den Mensch zelven wegneemt : het

geen viry te voren breedvoerig betoogd hebben. E»
^aauwlyks vindt men 'er, ^p deze voordellen intwyf-

'

^ ' '

•fel
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fel trekken , b^'haiven de zul ken alken , die gene

ijekerheid , hoe genaamd , erkennende aan alles

üwyffclen, Immers hoe 2ou hec mogelyk zyn , ea

mee de natuur overeenftemmen , dat de Mensch , die

naruurlyk zig zelve Ijef heeft , evenwel de weldand

yan zyn liqhaaip en ziel niec zou moeten betragten?

f)ac hy 9 wien^ hart de Natuur zelve in genegenheid

en welwillendheid jegeqs anderen ontvonkt , eens

andtr§ weliland niet zou moeten behaïtigcn? Dat hy,

wien de ^elfdq Natuur ook tot gezelligheid en een

Maatfchappyelyk leven » door de ftcrkile prikkels

,

ïioopt en uitlokt , en die buiten dezelve een ellendig

Jevei:i zou leiden ; nogthands hec.hqil dier Maatfchappy
,

tot welke hy behoort , niec zou moeten helpen bev' >r-

.jderen , haren bloei vermeerderen , en haar tegen alle

verongelykingen befghermen en verdedigen? Dat hy.,

4ie aan een hoogst , uitmuntendst , raagtigst en allerwyst

.\ye?:en gelooft, en niet, dan met ene bewonderende

verrukkmg aan het ^elve kan denken , dat voortrefFüi»

lykst wezen piet zou moqt:en" eerbiedigen? Iii

tegendeel a deze denkbeelden zyn allen zo onmiddelyk,

zo naauw m.et elkandcren verbonden , dat zy geen an-

dere tusfchen|(oniende denkbeelden vorderen, ofzcKs

toelaten. Dus moeten deze voordellen dan of open*

lyk en onwederfprekelyk valsch en onw^i\rzyn, hec

welk egter aan niemand van ge.zonde harfenen nog 'is

ingevallen ; of, zy moeten zo onbetwistbaar zeker ea

tastbaaar zyn, dat men ze yoojr. algemene bekentenis^
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fen (axiomata) moet houden , en als zodanige toege-

ven: hoedanige waarheden niet kunnen ontkend wor-

den , als door die genen , die alle waarheden en wete-

fcbappen geheel verwerpen en logenen.

Maar verkiest iemand liever, in plaats van onze vier

ferUe en Algemene Grondftellingen , dien enen regel

der Oude Wysgeren : overeenkoimstig op

VOLGENS DE NATUUR TE LE VE N , tOt CUen

grondflag der Zedeleer te (lellen, ik heb 'daar niets

tegen, mids hy dat voorfchrift maar wel, duidelyk

en in dier voege verfla en verklare, dat het zelve de

gemelde vier genoemde grondregelen in zig bevatte.

Die zulks verkiest , zal dan deze fluitreden mogen

vast Hellen:

5, Al wat de Menfchelyke Natuur noodzakelyk vor*

55 dert , daar toe is de Mensch zedelyk verpligt,

5, Maar de Menfchelyke Natuur vordert noodzake.

^,lyk, dat de Mensch niet tegen die Natuur, maar

^5 overeenkomilig , of, volgens de Natuur leve.

„Derhalven, de Mensch is zedelyk verpligt om te

5, leven volgens de Natuur , of, zyne daden overeen-

„komflig met de Natuur in te rigten.'*

Maar dan mogen wy ook terftond na die fluitreden

deze andere daarop laten volgen:
'

,5 Al wie zedelyk verpligt is, volgens de Natuur te

„leven, die is ook even zeer aan deze vier hoofdre-

,,gels verbonden: L Zyn lichaam^ geest ^ leven en

^^ftand te behoeden en te hefchermen ; IL Den weU

fland



9JJ

DER ZEDE LEER, 171

jftandvan anderen te bevorderen ;\l\, Denwelfiand

^* der Bdaatfchappy ^ van 'welke hy lid is ^ te ver-

^^meerderen; en IV. Het Hoogfie Wezen ^ V welk hy

^jerkenty te eerbiedigen.

„ Maar deMensch is door de Natuur zelve verpligc,

„om volgens die Natuur te leven." (Want zodanig

is het bcfluit der even voorgaande fluitreden op voor-

gaande bl^dzyde omtrend het einde.)

„Derhalven is de Mensch ook even zeer aan die

„vier gezegde hoofdregels verbonden en dus zedelyk

jjverpligt, alle die verdere regels , voorfchriften en

55 v/ctten te volgen en te betragten , welken uit óxq

-„vierEerfte Grondftellingen of hoofdregels, by wet-

5, tige gevolgtrekkingen , kunnen afgeleid en betoogd

„worden."

Dit aldus bewezen, gedaafd en bevestigd hebben-

de, menen wy, dat op de gehele vraag der Holland-

fche Maatfchappy der Wetcnfehappen aldus kan en

behoort geantwoord te worden

:

„ I. Op het eerde lid der Vrage, dat het i.Rede-

„LYKis, zodanig ene Eerde en Algemene Gronddel-

„ling, of zodanige Eerde en Algemene Gronddellin-

„lingen op te fporen, die de grondflagen zyn van alle

„zedelyke verpligting, en uit welken de meer byzon-

„dere hoofdfoorcen van pligten, allen kunnen wor-

5. den afgeleid. ';

„2. Deze opfporing is ook, wel minder voor het

,, dagclyksch leven 5 maar voor de wetenfchap der

Ze.
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3, Zedeleer volftrekt noodzakelyk;zo egter , d^c

„het niet allen^irs nodig zy , flegts één zodanig

jjgrondbeginzel te vinden en alleen goed te keuren.

„ 3. Wyders , dat het opfporen van de grondbegin»

„zeis van billykheid , eerlykheid , regtvaardigheid,

j. van alle deugden en alle zedelyke verpligting , sö

,p wel voor het beftier van het dagelyksch leven , als

„voor den opbouv', duidelykheid, zekerheid, luister

55 en de gehele nieerdere volkomenheid der Zedeleer^

„ vooral nuttig en beyorderlyk is. En
,5 11. Op het tvvedc lid der Vraag:

^,Dat die Ecrfce en Algemene Grondbeginzelen ,"

-ejdie ten gronddagen moeten ftrekken van alle zede-»

jj^iyke verpligting, en uit welken alle meer byzonde^e

„ hoofdfoorren van pligten kunnen worden afgeleid

5

^5
geen anderen zyn, dan deze vier Eerfte Grondwaar-

^'^^ heden: namelyk, dat men \, Den ^yelflandvan zyn

'^-pikhaam , geest ^ leven
, ftaat en fland moet ke.^

f^tragten; dat men 2, Den welftand van anderen

'\^ moet behartigen ; 3. Dat men den weljïand en

'-^, bloei der Maatfchappy moet bevorderen , tot welks,

'^^men behoort; en /^, Dat men het Qpperw.eze,n moe$

^^eerbiedigen*

'„ öf , indien iemand liever een enig grondbeginzel

'

j,v^rkiezé^ dat dan zodanig grondbeginzel geenande*

„re is, dan het navolgende: Dat de Mensch moe^

'^:, leven overeenkomjUg der Natuur:^ dat is, (zo al^

„ik oordeel dit te moeten uitleggen) overeenkomftig
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jjaan die vier Eerfte en Algemene Grondregelen der

j^Nuuur, welken wy uit de Natuur van den Menscli

„hebben opgefpoord , bepaald en vast gefield; en

,jOok overeenkomdig aan alle de overige natuurwet-

„ ten , die uit voorgemelde vier grondregelen by wee-

„tigc gevolgtrekkingen voordvloeijen-"

Zie daar dan, geleerde Heren I de Eerfteen Alge-

mene Grondftelling, of GrondftelIIni^en, (want hier

in heeft de voortrcfFelykheid der Zedekunde weinig

belang), zie hier dan uie eerde, algemene, ware^.

duidelyke, en allenzins blykbare grondbegin/.elen, uic

welken, alle hoofdfoorten van meer byzondefepligten^

die men in allerlye omftandigheden van dit leven moec

in agt nemen, door vlyt en aandagt, met zekerheid

kunpen gekend en betoogd worden; geen grondbe-

ginzels, welke ene wufte ligtzinnigheid uitdagt , of

een weelderig vernuft door enkele verbeelding, voord-

bragt , of het willekeurig gezag van enig Mensch onr-

derftondt te gebieden ; maar welken uit de natuur zel-

ve genomen, ontleend of afgeleid, geheel bekwaam

en vrugtbaar zyn , om die wetenfcbap ten voorfehyn

te brengen , die de zeden kan verbeteren ^ de deugd

beminnelyk maken; en den weg moet banen toe dat

geluk, naar het welk wy allen reikhalzende flreven.

En hoe verf gewigtiger deze wetenfcbap is , zo»

veel groter dienst bewyst Gy lieden , myne Heren f aan

geheel het Menfchelyk Geflagt^ als welken, methec

Uitfchryyen dezer fchone en belangryke vraag, de yvei!""

en
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en pogingen van Geleerde Mannen hebt opgewekt

»

om hunne kragten tot het oplosten derzelver in tefpan-'

neni eii^ door hen daar toe, zo veel in U lieden was,

op te wekken , hebt gy te wege gebragt , dat mogelyk

zodanige grondbeginzelen worden uitgedagt en geftaafd,

welken genoegzaam zyn om de fchoonfle en heilzaam-

lle aller wetenfchappen te vestigen ^ en alle nevelen van

vertwyffeling en onzekerheid van dezelve te weren en

te verdryvenJen hoe minder zodanige grondbeginzelen

tot nog toe fchynen gevonden te zyn, hoe veel meer

belang het Mensclidom daar by heeft, dateindelyk.

eens zekere en vaste grondflagen der Zedeleer werden

uitgedagt , gelegd en gevestigd.

Weshalven , indien ik mogelyk iets , in zo grote

zaak , heb kunnen uitwerken , (gelyk ik zulks van

harte wenschte);dan komt ook daar van aan U lieden

nogthans de lof toe, Dog,indien andere Wysgeren van

doordringender vernuft en grondiger geleerdheid iets

meer gewigtigs en voortreffelyks hebben voorcgebragt

;

dan moet ook wederom die hogere trap van volkomen-

heid, welk en onzeedele wetenfchap en alle ware wys-

heid daar door verkrygen, dan moeten ook alle voor-

delen, welken daarvan op *t Menfchelyk Geflagt af-

dalen , even zeer aan U lieder beleid en yver worden

toegekend en dank geweten.

EINDE.
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QUAESTIONE,
A

SOCIETATE n0CTRIN4R.UM HQLLANDICA

Anno MDCCLXXXXH

p o s I T a:

An rationi conrentaueiiin fit ; an necesfafium ; cin

utile denique , ejusmodi primum atque iinive7'fal&

principiwn investigare , ex qiio tanquam ex

fonte 5
propria et peculiaria officiorum praC'

cepta ducanturl

Deinceps ^ fi illud fit confentaneum J'ationi ^ ac necet»

farium atque utile etiam ; qua Ie fit illud ipfumprïn*

cipium^ quod ejusmodi posfit existimari?

A U C T O R E

HENRICO CONSTANTINO CRAS^
Qui menfeMajo anni MDCCXCIII praemium

repertavit»

SYMBOLUM.
Ac primam Ulam partem a natura petehant^ etq^Ué

parendum esfe dicebant*

Cicero,





PRAEFATIO (*X

^^uamquam omnis fere cognltlo nostra muïtis est

et magnis ohflru&a difficultaHbus^cum propter eam^

quae in rebus ipfts inest , ohfcuritatem , turn proptef

I infirmitatem judicii noftri; nihil tarnen magis vet

do6iisfïmi philofophi diffift funt , quam ad prima

rcrum do&rinarumque posfe initia fe penetrare.

De initiis vero officiorum omnisque moraïis doêiri»

nae fundamentis ciim rogasfet artium doctri*

NARUMQUE SOCIETAS HOLLANDICA, qUO-^^

(*) Poflea demum^ quam praemium hiiic cïnputationi ad"

judkavit societas doctrinarum hollandiga,

ejus comprohatione haec praefatto est adjeCïa*

a



IV V K A E F A T I O.

niam Re.ee/2ti0rum omnem inanem vldeham indih

ftrlam esje ^ nihilque reperieham ipfe me/lus ^ ad

Feteres me converti: quorum explicandd et emen-

dandd doSfrind prodesfe ^ Jatius duxi ^ quam infruc-

tuofd [Qlertid vanam inventoris gloriam aucupari.

Neque tarnen nescio , de Veterum philofophorum

inventis omnisque doeirinae utilitate ac praejïamid
,

fi cum Recentioribus 9 in primis qui post cartesium

floruerunt , cgntendantur , fummis fludlis dimieare

inter fe eruditos , quorum alii Recentiorum , alïi

Veterum patrocinium fuscipiunt laudesque-^ non

minus quam moenia defendunt. At gravis illa dis-

fenfio jam multum deferhuit ^ ac partim iis etiam

compofita est , quae in praeclard oratione disputavit

PETRUS NiEUWLAND Fir Clar. (J^) ; partim

distinguendi curd quddam , quae fortasfe reliqua fit

duhitatioy commode potest tolli»

Om-

(*) P,NiEüwLANDi Oraiio de ratïone disciplinarvimphy-

ficarum cum ratione elegantiorum , qune vocantur, litterarum

• comparatd et ex wtrstfumque natura illultrata .Lngd. Bat, 17.93.
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Omnlno philofophls , qtii duobus ahhinc fecuUs mge»

nii et doBrinue famd flbruerunt^multum ego trihuo.

Etenim primum negari nequit ^ in traBandis difci^

plmis methodi fuhtilitate et praeftantid aKecentiori*

hus paperatos Veteres esfe. Deinde^ et[i inventae ma-

the[tos ïaus fane veterïbus dehttur ^ carïesius

tarnen^ hugenius, keplerus , boyle, new-

T o N u s et cetera nostrorum temporum lumina
,
prae-

clarae illius discipUnae magnopere ciim ufum amplifi*

carunt ^tum fines extenderunt. Quorum excellenüum

philofophorun^ ingenio et indrufirid factum est , ut ,

quae antea non nifi commentis continehatiir phy*

fica^ ea non tantum mathefios majore fïudio mul-

turn emendaretur ^ fed^ ad verae quoque certaeque

iisclplinae decus ^ et ampUtudinem ^ plurimis alüs

adfcenderet adjumentis , qulhus penitus caruerunt.

Veteres, In hoc genere telescopia ^ mlcrossopïa\

antlia pneumattcay thermometra^ harometra
^ /ïmi-

Uaque infirumenta in primis videntur niimeranda

esfe : quorum inventio cum fere cafui , non conplio ,

pt trihuenda^ mirum non est ^ Veteres ne fuspicari

quidem tantum perfetüonem potuisf& , ad quam ,

* ma-
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maxime post baconem verulamiüm, fummd

naturae explorandac dlligentid dicüsque adjumeii'-

tis , ajironomia , chemia^ omnisque phyfica procesfih

At vero , has Recentiorum laudes quemadmodtim

liltro agnosco , ita parem erga Veteres aequitatem

jure mihi postulo : quam fi impetravero , efficiam

fortas/ts^ ne quis meum antiquitatis patrocinium con-

tinuo jacere totum arhitretur. Nam primum non

hoc dieam^ in ipfis rehus afironomicis qui cum pto-

L o M A E o plus mille annis errarunt , eos non niji

ah imperitis exiftimatorihus contemni; quippe quo-

rum labore $ et ~ftudia cum copernico , turn

NEWTONO faepius causfam dederunt diligentim

trajeEliones motusque ftellarum investigandi^ accU"

ratioremque rerum coelestium inveniendi rationem ,

aperisndique inventam ; fed hoc volo atque urgeo^

quae non tam in cafu fortuitisque inventis funt poft*

ta , quam omnium hominum induftriae patent , in

iis adeo non vituperandos Veteres esfe , ut magis illo'
|

rum vim ingenii admiremur , rationemque et auBo*

ritatem prae ceteris comprohemus.

DeiU'
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Deinde^ ut, quat ad ms propius pertinet , eam

unam discipUnam confideremus , Do&rina Morum

nonnc tota anthropologica est, humanaeque ex na-

turae cognitione omnis pendet? At Veteres philofophi-

quantd indufirid , folertid , ingeniique fuhtiUtate

humanam naturam explorarum , mentisque nostrae

interiores recesfus^ motus ^ injlinBus^ jenfus , om*

nesque appetitiones et declinationes quam fedulo in-

vestigaruht
, quam copiofe expUcuerunt ? Quae

quidem naturae cognitio eos ad hocofficiorum omnium

fummum praeceptum ,
primamque legem ac generale

principium deduxh^quodfua unanimi comprohatione

omnes ex antiquitate philofophi fitmarunt , nimi-

rumi Secundum naturam, five convenienter naturae

,

esfe homini vivendum, Atque hoc praeceptum cum

ejusmodi fit ^ ut, quod el contrarium fit , videlicet

contra naturam vivendum esfe , id ah omnl fenfu ,

veritate et natura ipfd ahhorreat , de ejus praecepti

principiique evidentid firmitateque duhitardi fumma

levitasfit. At ejus praecepti , fi id tanquam prin-

clpium fpeBamus , cum bona, turn damna, in ipfd

disputatlone perfecuti fumus. Hoc unum vero nostrae'

* 4 nunc
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nune r$Hquum induflriae videiur esfe ^ non tanty v^

fiow princlpia investigemus , quam ut potius ejus

legis pr'wcipiique , quod Veteres commendartmt ^

propriam vim ac veram fententiam fummo {iudlo

exquiramm , rationum momentis confirmemtis , ac ,

ft ita uju$ fity Ulam fummam legem corrigamus.

Quae hominem igitur decent officia. ^ a naturd

iiumand omnia petendafunt ^eoque illa natura quam

diligentisjïme est cognoscenda, Quam qui ita cor-

ruptam esfe clamant ^ ut ah ed leges naturae duel

nequeant , ii intelligentiani nojlram
,
quippe natura^

noftrae partem ,
perinde nimis depravatam flatuant ,

aliamque ita nohis facultatem monjirent , qud offlciet

ïegumque praecepta cognoscamus» Ecquid yero

judicandum fit de Phyfico ,
qui corporum leges

invcstigaturus , extra corporum veram naturam eas

velit quaerere ? Quod cum fa&itarent Scholastici
,

ac temere , nesclo -quas , occultas proprietatts com^

tninifcerentur ^ ex quibus -cof-porum motus nmtatio-

msquc et phaenomena omnia explicare puerili indu-

firid Qonarentur^ nun modo nihil profecerunt ^ fed^
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fhyficae disciplinae. tenebras et qu'afi no&em offun-

dentes , ejus incrementa magnepere retarda^

rum. .

Quöclrca^ quae Phy/icis antea vlüo data est hvl-

tas 5 eam nunc Ethicos ^ alienis periculis do&os ,

yeluti fcopulum cavere non deceat ? üsque hominum

officia ,, offidonimpraeceptaypraeceptorumque initia ,

ad Feterum conjuetijdinem , non foris , no;n extra

mentem natiiramqiie humanam , fed daml ipfdque

in illd natura ^ uhï nata funt , quae'rentihm

haec prudentla culpae vertatur ? Ouam quidem

naturae initiorumqiie ^ in mente nostrd latentium y

intelligentlam una nohis cum pfychologia , in prmis

empirica , turn univerfe anthropdogia afferre potest•

Quo magis corpus humanum tjusque partes^mem-

hrorum compojttionem , nervorum osfiumque compa-

I g^/? omnemque 'fahricani perfplcerent Medici , nan

modo adjutricem advocarunt ^ anatomiam , fed cmn

hrutorum corporihus . hurnani corporis firu&uram

CQ,72tenderunt^ qiiam'illi anatomiam comparatam vo-

*
$ cant^

(
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canty Midkorum ham prudentiam imitenturphU

lofaphi et menum humanam ejusque perceptiones

et fenfus appet'itionesque et fugas cum ceterorum

animantlum inflinEiibus , appetitionihus declinatio-

fjibusque contendant : quam vlam rationemque tenue*

runt antiqui^ praefertim cicero, qul ut cogno^

fèeret ac penitus perfpiceret natiiram^ non ad puero^

rum modo incunahula accespt
, fed , in tradendis

officierum praeceptis , brutorum Juhinde exempln

excitavity in quibus inflgnia virtutum fimulacra

yehsmenter vir fummus admirabatur.

ProfcSio certae firmaeque fcientlae mater est oh*

fervatio et experientia , qua fidd duce eximii Phy*

fici , quae in corporibus confianter inesfe deprehen*

debant^ Jiudiofe animadverterunt ^ eertasque ex iis

collegerunt leges ^ ex quibus ^ quae ccrnebant hujus

mundi phaenomena , explicarent , fuaeque disciplinae

exaedificarent firmitatem , decus' et omnem prae»

flantiam\ quae ratio iis praeclare fuccesfit. Hanc

igitur op timam viam rationemque quidni ex angu*

pioribus phypcae cancellis nos ad mentem humanam

^ trans-
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transferamus ^ et ^ misfa levium hypothefium teme-^

ritaie , fecundum b a c o n i s prae&eptum , naturam

ipfam confulamus ? In eam fi defigimus cogUationes

et intendimus ^ ka denique^ quae in mente tiostrd

4elitesctint , initia cognoscemus : ex quihus mox Ra-

tio , adpartes vocata , justis argumentorum conclufi-

onibus y ea officiorum virtutumquc'omnium praecepta

efficiet^ quacj ah imeriore tuce ipjaque mentis na-

turd du&a , idcirco judicentur vera ac naturalia

appellentur ; eamque extoUet do&rinam , quae viri-

bus firma , copid locuples , ad omnem vitam nostram

regendam aptisfima fit.

Hanc igitur viam et nos fecuti , quemadmodum

plura uno initia^ cum alia^ turn moralia^ in ipfd

viente nostrd inesfe deprehendehamus
^ fic plura uno

asfumere 7iullo m@do yerehamur. Quod reprehendl

mn potest ah iis , qui ^pro eo ac dehent ^finem cujus-

que doBrinae a principiis difiinguant, EterJm^ etfi

geometriae non nifi unus finis est ^ quis tarnen ejus

disciplinae theoremata et proUemata ah uno tantum

principio omnia profu^isci , judicavit ? Qtiod vero

qua-
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quatuor
,
quae a nostrae mentis natura miitttatus

fnm initia^ fuhinde per metonymlam fenfus vocavi^

id neque a ratione , neque a Veterumfcriptorum con*

' fuetudhie qtiisquam ahhorrere putet (*). Neque

yero ego fenfum dixl pro mentis facultate inteUigendi

res 5 quamvim isti verho trihiiunt , faltem trlhuerc

dehenty qui fenfum moralem tanquam ojficiorum foi%'

tem commendant
y fi commode cupiant loqui, E con-

trarlo fenfus mihi funt ipfae percepiïones primaequ&

-notitlae^ quae cuique ultro taiitd cvldentid lucent ^

tit negari nequeant : cujusmodl perccptioncs in mente

humand plurimas latere , cum ah omnibus aetatihus

experientia docuit , turn l e i b n i t i u s fludiofe

ohfervavït , turn denique una nohls matheps fidem

facit. Atque Iiae perceptiones , reliTjuaeque ah its

fiatae comprehenfiones uti cum appetitionihus fugis^

que conjun&isftmae funt , ita ea$ maxime fenfus

dici^

(*) C icE R o //. De Leg. i. /. De Orat. 23, Pro demo 36.

Pro Cfuent. 6. Q u i n t i l FIIL 5

.
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dici^ dudum %\JLZEV.v s vir praeclarus ^ in dhpu-

tatlons fud d^ Ilomme morali, oflendit (*^;.

f

Tandem^ ut eorum etiam altquantum occurram im-'

hecillhati^ quihus aut levior aut plane contemnefZ'

da videatur bene latinefcrihendt five cara quaedam

et fludiufu ^ fïve etiam confuetudo fortasfis ac facultas

aliqua;fane qindem nosmoleste ferimus^ esfe hodiequs-

tam parvi et angtisti animï homines ^ de quihus ju(>

jam tempore quejlus ^j^ cicero, qui nihilprobent\

nife quod ipfi fe imitari confidant posfe; qui^ quod f&

^confecuturos desperant ^ id magno fupercUio vitupe^

rent ^ usque ddeo ^ uujejunitatem fe et famem quam

copiam et uhertatem malle ^non erubescant profiteri,

Verum istos precor ^ hanc mihi veniam deiU'^ ut iis

Cl c E R o

N

I s potius
,
quam meis verbis

,
respondeam.

Mandare quemquam litceris, ait divino vir ingenio^

cogicationes fuas , qui eas nee disponere nee ilIuUrare

posfiCj-Dec deledadone aliqud allicere lecftorem , ho-

miais

• C*) Memoir. de l'Acad. Roy. de Berlia de l'An i76p.

t'
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I

minis est , intemperantcr abucentis et otio et litteris»^

TusciiL Qtiaest, L 4. Ac paullo post-, Hanc enim

perfcftam philofophiam feraper judicavi , quae de

maximis quaeflionibus copiofe posfetoniatequedicere.

Neque tarnen hanc ciceronis auBoritatem [ie

excitö , ut nulla fcripta , nifi copid et ornatu inftgnia^

ego titilia esfe exifiimem» Ahfit t^nta- opinionis

levitas , quam ipfd re eseimïd fcripta plurima refel'

lunt. At hoc' n(^iUum culpd liherat^ qui ^ quae

ütiliter disputantur , ea pure , propriis verbis ,

atque adeo copid quadam et ornatu fcrihi ^ inolestc

ferat atque aspernetur.

*

nis^
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DISPÜTATIO

D E

QÜAESTIONE POSITA

SOCIETJTE DOCTRINARUM HOLLANDICA.

Anno MDCCLXXXXII. .

EXORDIUM.

J^ LiUum fere tempus fuit, quo morum disciplina,

apudgentes, quae aliquam, etfi levisfimam, ingenii

excolendi curam asfumferant , tota negleéla et de-

ferta jacuerit. Nam a Graeciae fapientibus jam olim

vivendi praecepta brevibiis fententiis conclufa fue^

runt, et in templo Delphico ad hominum memoriam

confecrata. Poftea Gnomiai quoque, Theognis, Pho-

cylides, Mimnermus, Simonides, carminibus morum

A prac-
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praecepta tradiderunt: et, quam antiquiores jam in-

gresfi erant fabulanim rationem, eam Aefopus in-

primis ad vitae difciplinam conflituit. Atque haec

ratio ,
quod res univerfales fingularibus cafibus com^

prehendebat, et, qiiid verum falfumque esfet , fiélo

oftendebat exemplo , idcirco ad vulgi iiitelligentiam

ac puerorum ingenia erat valde accommodata,

Fuit quidam tempus, quo rerum occultarum et

ab ipfa natura involutarum inveftigatione maxime

occupabantur Graeciae philofophi, fed eos a rerum

corporearum contemplatione avocavit Socrates
et ad vitam communem , ad virtutes et vitia exqui-

renda, ad omnem de bonis et malis rebus difputa-

tionem traduxit. Exinde plurimi philofophi et va-

riae philofophorum familiae exfliterunt, qui non tan-

tum de natura rerum ac disferendi modo , fed inpri-

niis de vita et moribus fummoque bono quaerebant,

Inter hos, praeter Platonem, Xenophontem, Theo«

,
phraflum, Ariilotelem, celebres fuerunt Zeno Cit-

tieus, Menedemus, Arifto, Ariilippus, Epicurus,

Callipho, Hieronymus, Diodorus, Carneades, Chry-

fippus , ceteri , quorum alii ad alias fcholas pertine-

bant, et vel Academici ^ vel Peripatetici, vel Mega-

rici, velEretriaci, vel Cyrenaici, velEpicurei, vel

-^toici erapt appellati.

Horum
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Horum vero omnium philofophorum etfi diver-

fisfimae erant de fummo bono opiniones, eas tarnen

ad tria fententiarum genera five capita omnes com-

mode referri posfe , Cicero (^) judicavit.

Autenini, qiiafi foliun es fet corpus, non ani-

mus, unam homini voluptatem fummum bonum,

unum dolorem fummum malum esfe, disferebant,

iisque fublatis nulla momenta esfe, quae aut allice-

rent animi appetitum , aut declinationem excitarent.

HaecAriilippi et Cyrenaicorum fuit ratio, quaecum

moUior videretur 5 quam virtutis vis et gravitas fer-

ret, mitigavit eam Epicurus, atque ad puriorem

mentis voluptatem, ad juftitiam, ad honeltatem, ad

excelfi etiam animi robur , quod omni metu et aii-

gore hominem liberet, ad fapientiam denique traxit,

vel trahere certe voluit.

Aut etiam, tanquam nullum esfe,t corpus, ac fo-

lus animus, unam honeflatem dixerunt, finem bono*

rum esfe, ac virtutem folam esfe per fe fuoque no-

mine expetendam, omni utilitate propriisque emo-

lumentis omnibus repudiatis ; quae fi fpeélarentur,

obfcurari putarunt lumen honeftatis, ruere commu-

nitatem cum hominum genere, nuUasque amicitias,

nuUas virtutes, nulla officia amplius conftare.

Hanc

C^) Lib. V. de Finibus bomrum et malorum^ c» 7# et Z*

Aa
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HancfententiamZ^no, auftor Stoicorum etprin^

ceps defendit, quem Ariflo, Chryfippus, Herillus,

Brutus, Cato, Epiftetus, Seneca, Marcus Aurelius

et permuiti alii philofophi funt ieciiti. Aut deni-

que, quae Calliphonis veterisque Academiae ac Peri-

pateticorum fuit doélrina , utramque rationem ita

conjungendam esfe cenfebant, ut fummum quidem

•bonum eslet honefte vivere, fed fruentem iis rebus,

iquas primas homini Natura conciliaret : itaque etfi

omnium rerum optima esfet fapientia, fummum bo-

num tamen in toto homine esfe; neque virtutem na-

turae initia ita relinquere, ut ad beatam vitam, j»-ae-

ter virtutem, nuUae res aliae accedere posfent ; con-

tra, utrumque genus uni ratione contineri.

Atque hanc fententiam inprimis Ariftoteles ejus-

que filius Nicomachus probarunt, ac Theophraftus

et Antiochus fecuti funt , et in libro V. de Finibus

Bonorum & Malorum venufti ornataque oratione

Cicero explicuit.

Cum Graecarum vero et Romanarüm civitatum

interitu, uti omnes liberales doftrinae labi coeperunt,

ïta morum quoque difciplina negligentius coli. Nam
Plotinus, Amelius, Porphyrius, Jamblichus, Pro-

clus,' qui, Platonici appellati , tertio et quarto feculo

floruerunt, metaphyficam potius
, quam morum di-

fciplinam traftarunt- Poftea, (ut haec levius per-

ftrin-
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ftringam), etfi, devaftantibus Italiam barbaris popu^

lis, fummae tenebrae confecutae fuerant, Boëthius ta-

rnen Ariflotelem, cujus ei inprimis placebat philo-

fophia, latine vertit; id quod deinceps Scholaflico-

rum familiae fundandae causfam videtur dedisfe ; at

Scholailici ex unius Ariftotelis pendebant doélrina

,

neque tantum inutilibus jejunisque quaeflionibus pul*

cherrimam difciplinara obfcurarunt, fed etiam, quod

antiquorum praeceptis tam Patrum Ecclefiae et Juris

Canonici decreta, quam fubinde Civilis Juris leges ad.

mifcebant, totam perturbarunt : quam labem fuis ar-

gutiis quaeflionumque inanium infinita multitudine ii,

qui Cafuiflae vocati funt, haud parum auxerunt.

In tantis igitur praeclarae difciplinae damnis^

re prope defperata, Baco Verulamius quafi no-

vus fol est exortus, qui fuis radiis omnes quaqua-

verfum gentes illuftraret, atque, ad verae philofo-

phiae inflaurandam rationem , viam monftraret.

Itaque, reftitutis litteris humanioribus , tantoque

duce praelucente, pedetentim 'cum alii viri praeclari

exfliterunt, turn prae reliquis Grotius, Pufendorfius,

Cumberlandusi Thomafius, Leibnitzius, Buddeu»,

Barbeiracius, Wolfius, Shaftesbury, Hutcliefo us>

Burlamacqui, Montesquivius^ ceteri, qui fapientium

ex antiquitate virorum doélrin^ ornati, ita eximiarn

legum naturalium difciplinam inftaurarunt, ut nifi,

A 3 vince-
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vincere plane, faltem exaequare, veterum induflriam

viderentur.
'

At, qiiae de noftrorum temporum in inftanrandd

philofophia, inprimis morali, laude modo diceba-

mus, non eo valent, ut omnes eruditorum compofi-

tas jam lites putemus. Nam primum vetus adhuc

fervetcontroverfia, utrum, omni utilitate rejeéla, per

fe fuoque fplendore luceat honeftas , virtusque tota

fit gratuita ; an vero cum honeftate ita fit conjunfta

utilitas ac felicitas , ut ea pro invitamento bonarum

aélionum ,
pro recle faélorum honefto praemio , at-

que idcirco pro laudabili fonte eorum , quae gerimus,

posfit h'aberi. Deinde magnis etiam animorum ftu-

diis agitata est, et nondum penitus fublata disfenfio,

num aéliones per fe fuaque proprii vi et natura aliae

bonse fint, aliae pravae; quae Scholafl:icorum fere fen-

tentia fuit (F) ; an idcirco tantum , quod illas jusfit,

has vetuit Deus Qc)^ a qua disfenfione omnis de vi et

natura

(^) Hanc probarunt Grotius, Leibnitzius, Wolfius, Mon-

tesquieu, Bucky de moralitate a6tion, intern. Lipf. 1732,

Confer. Rad. Cudworth de interna et immutalili rei

tnoralis feu jufli et honejli natura, In fyftem. Intelleft.

Tom. II. pag. 615. et feqq. 4^.

(J) Ita fenferunt Pufendorfius Seldenus, Barbeiracius, uter-

qne Coccejus, Buddeus, et Dionys. van te Wynpersse
in disf. Dt Libertinismo, Traj, ad Rhenum 174^. pag. 23.

atquc
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natura obligationis controverfia fluxit. Sed praefer-

tim de principio Juris Naturalis, de prima lege, om-

,

nisque honeftatis atque ofEcii fonte, etiamnum fum-

ma tst inter philofophos difcrepantia* Nam, ex

quo tempore philofophi vivendi praecepta certa vi^

et ratione tradere, officiorumque accuratam djfcipli-

nam conflituere coeperunt, de principio quodam la-

borarunt , ex quo praecepta officiorum omnia cogno-

fcerentur ac ducerentur. Quod cum difficiUimum

inventu videretur , magnopere variatum est inter

eruditos , ut alii quidem antiquorum vefligia preme-

rent; alii nova excogitarent principia, quae iterum

reprehenfa ab aliis et repudiata funt; alii denique,

tantarum difficultatum pertaefi , ad ipfius animi no-

ftri quamdam confcientiam, ad fubitum ejus judi-

cium et quafi inftinétum quemdam et fenfum, qui

a fubjefta re moralis est diélus, confugerent*

In tantd igitur de re gravi opinionum inconftan-

tii, in tante multorum de plerisque rebus , quae ma-

thematica firmitate non nituntur, dubitandi levitate,

tantaque ejus difciplinae , quae morum gubernatrix,

ofSciorum praeceptrix, et ad beatam vit'ani dux qs&

debet, ftabfliendae necesfitate ; quae ad amplificandas

omnes

atque in alid disf. De legum Phyficarum et Moralium har*

A4
vifim^n Ibid.
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omnes liberaks doftrinas Harlemi in Hollandia con-

ftituta est et floret Societas, ea praeclaram hancquae-

ftioném folvcndam pofuit

:

„ Cum jam diu fit, ex quo primum aliquod et

'5, üniverfale principium obligationis atque fundamen-

'i, turn quaeratur^ ex quo, tanquam exfonte; quae

5, magis propria et peculiaria funt , officiorum prae-

'^, cepta posfint duci; Etquoniam, qui hic fenfum

„ moralem commendarunt fcriptores , de eö nonni-

„ hil laborant (^) ; illudque ipfum, quod Can-

„ tius monftravit principium (e), aliis obfcurum,

55 aliis incertum atque infruéluofum videtur (ƒ); ei

y, de causfa nunc quaeritur : An rationi confenta-

5, neum fit, an necesfarium, an utile denique, ejus*

3, modi primum atque üniverfale principium invefti-

„ gare? Atque hocfi rationi confentaneürn, fineces-

^, farium, aut utile fit; quödnanï illud' ipfum prin-

5, cipium fit, quod ejusmodiposfit exillimari?"

Cujus

C^ „ Vid. Hulshof E Over Gods wetgevet^dc macht , in

^de Stolp, verhandel, gedrukt te Leyden 1766. Hoofdll. iV«

j^ byzonderlyk bl. 33. 35.

(^) „Crundlegung zur Metaphyjtk der Sitten. Seite 5«,

i,Zvveyte Aufl. bey J. K. Hartknoch, Riga 178Ó.

CO Kant Kritik der Praêl. Fernunft^ Riga" 17??^. Vor-

rede Seite J4— 17. Zeno Qyer ongeloof en zeden, hU z*.
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Ciijus quidem quaeftionis folvendae ut mihi vo-

luntas fit, cLim ejus ipfius, per fe praeclarae, quaefti-

onis facit gravitas , turn in ea proponenda Societatis

Hollandiae diligentia, quje tanta est profedo , ut,

qui in ea ulterius explicanda definiendaque labor po-

natur, is fupervacancus omnis et inanis posfit judi-

cari. ld unum fatis est animadvertere , pofitae

quaeflionis rationa ac forma ultro diiputationem no-

ftram in duas partes dividi^ qüai'um prior in liujus-

modi pervéftigaciönis probabiii rationa , necesfitate ,

atque utilitata "explicanda verfabitur : altera vero,

quodnam fit illud principium, vel quaenam illa om-

nis obligationis moralis prima principiafint, decla*'

rablt.

A 5 PARS
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PARS PRIOR.
DE PRINCIPÏI PRIMI ET UNIVERSALIS , EX QüO

OMNIS OBLIGATIO ORITUR, INVESTIGANDI

CAUSSA ET RATIONE, NECESSITATE,

ATQUE UTILITATE.

C A P ü T I.

An ratloni confentaneum Jlt , primum atque uni-

yerfale principium^ a quo propria et peculiu'

ria .officioriim praecepta ducantur^

inveftigare?

Xji pofitae quaeftionis parte priore hoc primum ro*

gatur: „ Sitne rationi confentaneum, moralis dodri-

5, nae principium primum atque univerfale indagare,

„ ex quo propria magis ac peculiaria officiorum ge-

„ nera et formae posfmt effici?" Ad quam quidem

quaeftionem quod refpondeatur, ex ea reidtotum

pendet , ejusmodi priricipii inveniendi an fpes ulla

probabilis posfit videri. Nam eorum fi firma fit

opinio, qui ejusmodi fpem penitus nullam fijperesfe

ftatuunt (^); profefto inane omne quaerendifludium

ac

*"

C^) E. Otto ad Pufend. de officio hom, et dv, L. I.

c. 3. § I. Ernest. in Jur. Nat, §. 23 & 2$. (i»

Init. dodr* folid.)) ^ü*
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ac rationi proffiis contrarium debet exiftimari. At

contra, fi defperandi causfa non est, nullus quidem

labor praeftabilior, nullaque fruftuofior esfeinduftria

potest, quam quae ad indagandum praecipuum funda-

mentum confertur ejus difciplinae, qu^ hominum

beata vita humanique generis univerfi felicitas con-

tinetur.

Princeps philofophi officium est , in omnibus re»

bus , quid ex utraque parte di'^feri posfit , ingenue

expromere. Neque adeo nos principii, a quo om-

nis doftrina' morum dimanet , inveniendi difficulta-

tem disfimulemus. Etenim, etfi nunc quidem nobis

nuUum negotium est cum Democrito, cum Anaxago-

ra , cum ceteris fcepticis
, qui flatuebant, in profun-

do veritatem esfe demerfam, omniaque ita tenebris

circumfufa esfe , ut opinionibus et inflitutis omnia

teneantur, nihil veritati relinquatur; ardua tarnen

res est, ad ultima reruni principia penetrare, quae

fugere noftram veile intelligentiam omnemque elude-

re induftriam vidcntur. Corporum prima elementa

quis, quae et qualia fint, detexit? Quis pr^ecipuam

illam vim, qu^ corpora ad fe invicem fe trahere con«

flat, aperuit? De lumine, utrum idem fit elemen-

tum ,
quod ignis, an ab eo difFerat , nonne contrariis

in partibus paria rationum momenta folent afFerri?

Quae pro primo quodam elemento, in haec usque

tempo*
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tempora, habita fuit aqua, eam partim ex aëre con*

cretam esfe nuperrime contendunt Chemici. Neque

minus tarda fuit induftria noftra ad primas causfas

veraque principia exquirenda , a quibus omnis pul-

chritudinis fuavitas, cnm in Architeélura, in Piélura,

in Muiica , in ceteris artibus
,
quae ad oculorum vel

aurium obleólationemreferuntur; tumetiam inPoëfi,

in Rhetorica, fimilibusque liberalioribus animi ob-

leclamentis , proficifcitur.

;
Quin ea fere ingenii natura est hominum , ut ma-

gis effecla cernant, quam causfas; ut res fmgulares,

propriasque perfonas et perfonarum rerumque muta-

tiones, vicisfitudines , ceteraque omnia, quas in ip*

fius vitae exemplis pofita funt et quotidie occurrunt,

videant potius, quam aut rerum formas, formarum

genera, rerumque principia ultima perfpiciant. Ut

vero ex iis exemplis, quae in vitae communis ufu per-

multa fe nobis offerunt, unum modo deligamus, fed

ejusmodi, quod ad noflram materiam, quam tradia-

mus, propius pertinet, Si quando aliquod (ait Cice-

ro) officium exfiftit amici in fericulis aut adeundis^

aut communieandis ^ quis est^ qui id non maximis effe*

rat laudibus? Qui clamores totd caved nuperin hofpi"

iis et amici mei ^ M. Pacuyii ^ nova fahuld? cum^

ignorante rege, uter eorum esfet Orestes; Pylades OrS'

flemfe esfe dieeret ^ ut pro Ulo necaretur ^ Orefies au-

$emitay ut erat^ Oreftemfe esfeperfeyeraret, Stantes

autcm
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uuum plaudébant in re fiSid: quid arhitramur in vè*

ra fuisfe faBuros? Facile indicahat ipfa natura vim

fuam^ cum homines
^
quodfacere ipfi non posfent ^ id

re&e fieri in altero judicare?2t (Zr). At eorum, qui

in cavei erant, qui flantes admirantesque plaudebant,

imum vel altérum fi quis interrogasfet de causfa tan-

tae laudisetcomprobationis, ejufque honeflatis, quam

adeo admiraretur , ut primum fibi principium ac ve-

luti fundamentum explicaret,- quale putas illum fpe-

éiatorem curiofo rogantiqué philofopho refponfum

redditurum fuisfe? Profeéto aut aegre ferret atque

adeo indignaretur hominis talia quaeritantis , et ( ut

ipfe quidem ilatueret ) , infipientis dementiam ; aut,

li vel maxime quaeflionis vim asfequeretur, ac pra-

baret; quod tarnen refponderet, vix reperiret,

Atque haec ratio nos movet, ne dubitemus, quin

primi principii doclrinae moralis invelligandi diflScul-

tatem jam ultro quisque nobiscum fateatur. Ac-

cedit , fummo, ingenio, exquifitaque doclrini exi-

mios viros, ab omnibus cum florentium olim, turn

ante pauca fecula inflauratarum litterarum tempori-

bus, de inveniendo ejusmodi principio laborasfe qui-

dem vehementer , fed profecisfe parum. Quae ta-

men

(ii) Cicero De /imicit, 7. De Finih. Bon. et Mal. V. 22^1
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xnen calamitas non ipfius tantum rei, quam dixi, ob-

fcuritati, fed praecipue etiam hominum culpae et te-

meritati videtur tribuenda tsï^t^ quippe qui plus aufi

funt poftulare et ultra , quam aut difciplinae noftrae

natura et ingenii humani ferunt anguftiae, aut neces-

fitas ad moralis doélrinae firmitatem omnino requirit.

Nimirum bic reprehendendos inprimis eos cenfeo

philofophos esfe, qui mathematicorum viametmetho-

dum cum ad ceteras pbilofophiae partes, tum ad mo-

rum dilciplinam transferre coeperunt. Qui quidem,

quod pbilofophiae omnes partes naturali quadam ra-

tiona ac via traélare et certa methodo earum prae-

cepta inter fe copulare inftituerunt , magnopere lau-

dandi funt (i}; quod vero, ex hac una metbodo,

noftrae

(ï) „Conclufio autem rationis ea probanda est, in qua ex

^ rebus non dubiis id, quod dubitatur, efiScitur," ait Cicero

Lib. I. de Divin, c. 49. Mathematicam rationera ac me-

thodum inprimis commendavit Leibnitziüs, cura alias,

tum Oper. Tom. IV. Part. 3. p, 159. et ad omnes pbilofo-

phiae partes accommodare voluit Wolfius, ld quod nemi-

nem latet. Hanc etiam laudat Koenig in Orat, De optimd

methodo IFolfiand et Newtoniand pag. 92. At eam reprehen-

dit Reimar. in quodam programmate anni 1727. cujus

haec est infcripiio : Ceriitudinem ex methodo mathematica non

fperandam esfe: reprehendit etiam Bon in praefatione prac-

jnisf^ Operibus Leibnitzii Tom, IV, Part. 3. p. 28. in no-

tls»
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noflrae doélrinae eam aufi funt evidentiam firmitatem-

que, qua geometria liicet, cum fperare ipli, turn aliis

poUiceri ,
profeélo fecerunt inconfiderate. Etenim

evidentia illa et certitudo non a fola methodo, quam-

quam ab èa quoque^ exfiftit, fed infuper oritur, cum

a materii , quam traélat geometria , tum a fine

,

quem fibi proponit. Nam materia illa non nifi cor-

porum quantitas est ejusque menfura , quae mani-

festis accuratisque fignis defmiri posfunt et oculis

fubjici. E contrario philofophia res traélat a cor-

poris fenfibus fegregatas, quarum idcirco gradus et

menfura nullo modo posfunt definiri. Utcumque

enim, ut hoc utar, certus fum, mentis excellentiam

corpori praeftare, quantum tarnen illud fit, quod in-

terfit inter utrumque, accurate declarare nequeo : et,

quamquam novi, a Demosthene Ifocratem eloquen-

tia, et Ariflidem a Themiftocle rerum gellarum glo*

ria, fuperatos ts^Q^ nulla tamen figna funt, quibus,

quantum alteros alteri vicerint, conitituam. Quae res

inpri-

tis , et Er NEST. in Jur Nat, cap. I, §.23. (in Initiis

doétr. folid.), ac tandem Dan. Wyttenbach. in difpu-

tat, Stolpian. de Theolog, Natur. vol. Ilf. Lugd. Batav.

1784. Et idem in Logic, Amft.-i7§i. ordinem in tradlandis

maieriis probavit, at oftendit, mathematicara firmitatem ex e4

re frullra fperari.
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inprimis valet in hcminum moribus aeftimandis
, qiii

faepe atemporum, locoriim, perfonarum^necesficatum

rerumque aliarum multiplice varietate pendent, eèque

de causfa, quales fint, non nifi difficilius posfunt di-

judicari : cujusmodi exempla complura Cicero
Lib. IIL de offic. cap. 23 — 2,5. tradat, atque ad-

dit: Sic multa^ qua hunefïa natura yidentur^ tempo-

ribus fiunt non honjfia\ facere promisfa^ jlare con-

ventis^ reddere depofita^ commutata utilitate fiunt non

honefta.

Deinde philofophia utitur fignis non concretis, uti

geometria, fed abflraétis; nonfiguris per lineas de-

fcriptis, fed verbis, quae multiim ambiguitatis habent,

atque erroribus obnoxia funt. Itaque faepe fit, ur,

quam hi fortitudinem, illi temeritatem appellent; et,

quae aliis prudentia , eadem ignavia videatur aliis,

arduumque cmnino opus fit, ab omnibus virtutibus

omnia vkia difcerncre : ex quo pervulgatum illud na-

tum est : Laudatur ah his ; culpatur ah illis.

Tandem mathefis , quam puram vocant , contenta

est eo, quod confequitur ex pofitis principiis, ne-

que, quid in rerum natura exfiflat, aut non exfiftat,

laborac. At philofophus praeterea id agit, ut ollen-

dat, quae ex principiis fuis confequactur, ea exfiftere

in rerum natura; eamque omnino rerum, temporum,

hominum conditionem esfe, quam fibi animo et co-

gita-
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gicatione informaverit (k). Quod cum in excogitan*

dk ornandique faa republiek neglexisie Plato argue-

retur, accidit/ut ejus respublica fere in proverbi-

um abiret, ad res quaslibec commentitias fidasque

indicandas. a-^

Quapropter, qualecumque demum pritlcipium

probemus , cavendum est , ne temere nobis perfua-

deamus, limui ut a tali principio, tanquam ab axio*

mate, profedli methodum fequamur geometrarumj

morumque prajecepta certo ordine et quadam arte in*

ter fe devinciamus , continuo nos geometricam evi*

dentiam ac firmitatem asfequi. Sed
, quando hic ad

fummum plenae perfedaeque certitudinis faftigium

adfcendere non licet ; faciundum nobis est, ut^'

quoad posfumus, proxime ad illud faftigium perve-

niamus, aut, quam minime ab eo abfimus. Itaque eo,

quod probabilltatem habeat , principio , principiique

üfu, quem noftra difciplina fert, contenti, haud te-

mere eam ad mathematicorum penitus feveritatem

exigamus.

At/

(k) Vid. qui pofitam ab Academie Regia Berolinenfi quae-

ilionem folvens, die 2. Junii An. 1763, prsemium reportavit,

Germaniae et omnis philofophiae quondaiti decus et lumeti

MosES Mendelsohn Abhandelung über die Evidentz ih

Metaph'sftfchen Wijfenfchafun^ Berl. 1764. & D. WytteK-
8ACH. Logic. p. 88.

B
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At, quae vere ita fincereque de principii, admo^

rum doftrinam firmi validique, inveniendi difiiculta-

te difputavimus , ea ne in hanc fententiam accipian-

tur, ut rem omnino jam defperatam putemus, atque

penitus incertam et fluéluantem noflram morum di-

fciplinam arbitremur. Quinimo, quae ardua funt,

ea demum pulchra folent judicari, et, quod difficile

est ad inveniendum, necdum a quoquam inventum

tst^ jd temere quisquam concludat, a nemine inve-

niri unquam posfe. Certe dubitantibus nobis hic oc-

curuntfummi viri, animumque erigunt, affirmanteSr

etiam moralis doélrinae principia posfe inveftigari : e

quibus, ut Veterum auftoritate, quippe majore, uta-.

mur, umim modo Ciceronem audiamus, qui

Lib. IIL de offic. c. 5. monet : formulam quamdam

conftituendam esfe^ quam fi feqimmur in comparatione

rerum , ab officio nunquam recedemus, Idemque Lib.

V. de Fin. Bon. & Mal. c. 6. Est igitur ^ inquit,

quo quidque referatur ., e% quo^ id quod ^omnes expè-

tunt^ beate vivendi ratio inveniri et compararipotest^

Sed , ne fold audloritate , quantumvis magn^,

tanttm rem conficere veile videamur, an nulla igi-

tur Aflronomia, nulla Phyfica, nulla Chemia, vel

nuila Grammatica, Rhetorica, fimilesve aliae praecla-

fae difciplinae atque artes conftant? aut hae num fine

uUis principüs conftant, nulloque fundamento idoneo

nitun-
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nituntur 9 aur denique hae difciplinae fi fuis, in re et

jiaturü pofiti§ , princ.piis confiflunc , e quibus illarum

egregia firmaque praecepca efHorefcant ; hac laude ca-

reat , perpetuoque fluéluet fola omnium bonorum

confiliorum praeceptrix, omnium aélionum modera-

trix, dlfciplina morum? Cujus cum munus fit, nos

ad beaiam vicam ducere, canto illa quidem ceterai

philofophiae partes omnes fuperare debet , quanto

beata vita generisque humani felicitas reliquis rebus

jfluxis et caducis ancecellit.

Profeélo nemo facile negabic, plurimum inter li*

beralicatem et avaridam , inter humanitatem et faevi-

tiam , incer juflitiam et injuftitiam , inter temperan-

tiam et libidincm, inter modeftiam et fuperbiam, at*

que, ut omnia uno verbo cc^mpleélar, inter turpia

quaevis et praeclara honeftaque facinora interesfe.

Ntque enim , uci antea dicebamus, nunc cum iis no-

bis res est , qui rerum bonarum ac malarum omne di-

fcrimen tollunt, fed cum üs^ qui, quando id ulcro di-

fcrimen agnofcunt, nobiscum mirantur, quid causfae

fitjj quamobrem, cum praeceptis vivendi omnes egre-

gie confentiant philofophi, de primis principiis intec

fe pugnent, acerrimisque ftudiis digkdientur. Sunc

igitur omaino alia jufta, honefla, decora, atque e

^ contrario turpia alia, indecora, injuftaj funt fane

praecepta, quibus haec vetentur, illajubeantur; func

B £1 etiam
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etiam difciplinae, quae colleftis illis apteque inter fe

connexis praeceptis contineantur. Quocirca , cura

nuUa fintpraecepca, illa quidem vera certaque , quin

causHis fuas, propriaque principia habeant, a quibus

proficifcantur, quae causfae principiaque fok efficiunt,

nt vera firmaque posiint illa praecepta exiftimari ; uti-

qiie necesfe esc, ut datis praeceptis concesfaeque fe-

mel difciplinae rie fua certa firmaque principia eripia-

mus. At, ne verbis magis, quam re et fafto, tantam

rem tenere veile videamur , id in altere hujus fcrip*

tionis parte praeftare nos conabimur,

CAPUT II.

Num pt necesfarlum^ ejusmodi^ de quo quaeritur,

principium invejïigare'?

Inveniri posfe five unum, ^i'vt plura (quod nunc

non dijudico), prima principia, ex quibus vivendi

praecepta, praeceptorumque genera omnia ducantur,'

nimirum id praecedenti capite fatis probabiliter di-

Iputasfe nobis videmur. An vero necesfarium ^it,

ejusmodi prima initia exquirere , id age nunc explo-

remus.

Atque hic flatim ante omnia quadam opus est di-

ilinólione: nam plurimum interesfe arbicramur, utrum

de
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de vitae quoddianae ufu, an de morum dodlrin^ quaera-

tur : qua adhibit^ diftinguendi diligeruiè, faciliorem no-

bis ccrtioremque refpondendi viam aperuisfe videmur»

Quod igitur primum ad vitam communem attinet,

ad eam quaeritur, an primi cujusdam et ex interiori

philofopliia dufti principii, vel etiam p.incipiomm in-

veftigatio prorfus necesfaiia üt'^ Quod nos quidcm

audafter ac fine uUo erroris mem vel remeritatis ulla

fafpicione defendimus e^fe negandum. Profeélo

multa conftat op ficiorum genera esfe , multnsque

artes cum fabriles, quae dicuntur , turn alias , quarum

major laus est, et quae propterea liberale s vocantur,

quo genere Piéluram, Sculpturam , Statuariam , Poë^-

fin, Oratoriam, Muficam, ac permultas fimiles cenfe-

mus : quas omnes ingenii humani eximia quaedam

vis peperit ac praeftantia. At, quis, obfecro, eo un-

quam devenit levitatis, uc nullum llatueret operarium,

puUum fabrum, nullum opificem denique^ fuum posfe fi-

veopificium, fiveartificium, fiveartemcueri, nifiisnon

modo praecepta vulgaria teneat artis fuae, fed ea quo-

que praecepta, five exuno, five ex paucis quibusdam

principiis , primisque elementis et axiomatibus , eer-

to ordine, ad machematicorum confuemdinem, pos-

fit efficere , effeélaque demonilrare ? Agricola, qui

arat arva et conferit, qui planias, flirpes, vites cir-

Cumcidk, amputat, erigit, extollit, adminiculatur,

B 3 eaque
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elque in re opportunas anni tempeftates fervat , is,

quaefo, num agricukurae prima initia> arque axiomata

inagnopere curet? Qui quotidie per maria navigant

nautae, ii non posfint navium cu) fum regere, nTi nau-

ticaearcispraecep-a ex uno principio, connnuaf^ ferie,

repetere qiieant? Ec, fi quis forte de arte nautici

dubiter, nonne diu ante, qiiam de arte Poëtica prae*

ceperat Ariftoteles, Homerus Iliadem fcripfii? Et

Pinda' us, Theocritus, Virgilius, Horatius (quam-

quam hic etiam artis fuae praecepta dedit) illi igitur

eximii poëtae, quando immortalia fua carmina ex prae-

claris ac paene divini^ ingeni's fuis expromebant, de

primo artis poëticae principio valde laborabant? Ne-

quePhidias, quando Jovem Olympium aut Miner-

vam efficiebat 5 neque Piaxiteks, quando fuum Cu-

pidinem, neque Apelles , cum pingebat venerem,

neque alii profeélo celebres piclores et ftatuarii,

praeclaros incredibilis ingenii foetus proferentes, artis

fuae prima initia
,
primasque causfas omnis pulchritu-

dinis cogitarunt. Nihil experientiae rerumque ufui

magis repugnat. Artifices fane diu eos, qui uiiquam

de artibus praecipiebant, antecesferunt : ut ex prae-

claris artificum operibus potius colleéla praecepta

principiaque et arte*s omnes fumtae, quam ex his

illa nata videantur. Cum in omni genere , inquit

Cicero Lib. 111. deOrat. c 50. turn in hoc iffoj

fcilicct in arte dicendi, magna quaedam est vis in-

credi'
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' iredibilisque naturae, Omnes enim tacito quodam

fenfu^ fine uUd arte aut ratione^ quae funt in artt»

• bus ac raüonihus reBa ac prava, dijudicant. Et in

Bruto c.2(). deScauro: Hahehat hoc a natura^ quoda

docirindnon factieposfet (/). Itaque dum de pulchri-

tudinis causfis ac primis principiis inter fe litigabant

philofophi, vel diu antea etiam, eximii quique artifi-

ces exquifitae venuftatis et elegantiae pulcherrima fpe-

i:imina ediderunt: neque minus, dum de fummo bo-

no, ejusque definiendi inveniendique ratione inter fe

acerrimis ftudiis dimicabant eruditij ab omnis aevi

memoria, apud rudes etiam et incultos populos cum
privati fuerunt homines, qui beate viverent, tum

etiam praeftantisfimi exftiterunt heroës, qui magni-

tudinis animi et conflantiae, virtutumque omnium

infignia indicia darent : atque in ipfius auftralis ma-

ris infulis cum Cookius, turn alii , navigando

tellurisque ignotas oras adeundo celebres viri, ru-

des et agrelles gentes repererunt , quae benevolen-

tit, humanitate, liberalitate, fortitudine et contem-

tu mortis, cultos doélosque Europae populos facile

aut aequabant, aut fuperabant»

Nimi-

(/) Confer. Cicero Bc orat* Lib. ! c. 32, & in Brul

90. c. 50 — 54,

B4
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Nirairum a doftorum hominum argutiis, a ratio*

nis, quae faepe tardior est, conclufionibus haec rerum

univerfitas, ejusque ordo ac conftrvatio pendere non

debuit. Quocirca , ut quaeque officia inprimis ad

hominum falutem necesfaria iiint , ut maxime iis

confervari ac florere genus humanum debet, ita iis

plurimum fuavitatis fapienter adjunxit fummus rcr

rum omnium opifex eteffeélor. Deus. Non est,

quod hic in fame ac fiti depellenda jucunditatem,

quod conjugalis amoris fuavitatem , quod caritatis er-

ga prolem ac benevolentiae omnis gratifïïmum fenfum

eommemoremus : ut propemodum hac in re Epicu*

ro affentiamur, qui omnes virtutes ita copulatas elTe

cenfebat cum voluptate, ut ab hac nee divelli nee di-

ftrahi illae poffent (m), Quemadmodum in Statuaria,

in Poëfi, ceterisque artibus, de quibus diximus, ita in

,vita inftituenda homo duces habet fenfus^ five inftinc*

tus, five, quemadmodum Cicero voeat, primas vir^

tutum fcintillas et notitias, quae ufu vitae et longa

ac multiplici rerum experientia, tum etiam honeflo-

lum hominum exemplis intuendis, et praeclarisfaéli»

admirandis, auélae ac firmat^e ad bonas, juilas, ho-

neftas aftiones exhortantur , et ab injuflitiae omnis-^

Qn) CiCEHo Lib. I. De Finih, c. ld.
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que pravitatJs turpitudine revocant («) Quae qui-

dem virtutum notitiae, ab ipfi nature hominum ani-

mis infitae infixaeque , nifi perverfd educatione ac

peffimorum exemplorum pravitate opprimantur, nifi

praefentium voluptatum blanditiis debilitentur acper-

vertantur , ita eos movent comprobatione honeftatis

ac turpitudinis odio , ut Cicero non modo difpu-

tet Lib. IL De Finih cap. 14. honeflum quale fit^

non tam definitione^ qua-ufus esfet^ intelllgi posfe^

(^quamquam aliquantum potest') quam communi om^

nium judicio et optimis cujusque [iudiis atque faBis:

ac porro cap. 34. adnjoueat , in animis humanis

inesf&

. f») Vid. Leibnitz Nouv, EJfai fur PEntendem, hum*

Liv. L ch. 2. pag. 48 & 49. & Liv. II. ch. 21. pag. i6().

ubi : „II est vrai, que, graces a Dieu, dans ce qui importe

„Ie plus, & qui regarde fummam rerum ^ Ie bonlieur & la

„mifere; on n'a pas befoin de tant de connoisfances, d'aides

^ & d'addresfes , qu'il ?n faudroit avoir pour bien juger dans

„un confeil d'etat, ou de guerre,* dans un tribunal de juftice;

„dans une confultatlon de medicine; dans quelque controverfe

„ de Theologie, ou d'hiftoire; ou dans quelque point de Ma»

„thematique & de méchanique; mais en recompenfe il faut

„plus de fermeté & d'habitude , dans ce qvii regarde ce gran^

„point de la felicité & de la vertu, pour prendre toujours

„ des bonnes refolutions, & pour les fuivre» En un mot, popr

„Ie vrai bonheur moins de connoiflance fuffit avec plus de

„ bonne volonté : de for|:e, que Ie plus grand idiot y peut par-

„venir auffi aifement, que Ie plus dode & Ie plus habile.**

B5
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inesfe moderatorem cupiditatis pudorem ; inesfs ad

humanam focietatem juftitiae fldam cuftodiam; in-

esfe in perpeüendis laboribus adeundisque pericu*

lis firmam et jlahilem doloris mortisque contemtiO"

nem : Sed etiam De Amic. c. 26. animadvertat : ne-

tninem impiorum tam audacem fuisfe ^
quin aut ah"

nueret a fe commtsfum esfe facinus , aut justifui do*

Joris causfam aliquam fingeret , defenfionemque faci-

fioris a naturae altquo jure quaereret, O magna vis

veritatis, quae contra hominum ingenia, calliditatem,

folertiam facile fe per fe ipfam defendat ! At de hoc

fenfu, qui moralis dicitur, deinceps plura disputare

neceffe erit.

Ex diclis igitur non temere nobis id videmur

cfBcere ^ ad hanc vitam communem regendam

,

prima illa atque univerfalia principia non om-

nino requiri , multoque minus unum principium

effe neceffarium, ex quo horaines, connexione ratio-

num , et argumentorum aliorum ex aliis confequen-

tium concliifione, ad imitationem mathematicorum,

officiorum ea tandem praecepta repetant, quibus vi-'

tam quotidianam giibernent. Atque haec de necelfi-

tate : nam locum de principiorum ac doélrinae om-

ïïis utilitate, in vitae quoque communis ufu, fequente

capite demum explicandi caufTa erit et opportunni-

ta3.

At
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At nunc altera vetiit , niulto illa quidem gravior

quaeftio, num ad efficiendam morum difciplinam et

quaii artem conflituendam, quae vivendi praecepta

ratione quadam conftringat et legiiimd conclufionum

feriecompleftatur, omiiino ejusmodi, de quo difpu*

tavimus, principium neceffarium fit?

Atque hic quidem praeter Empiricos, quibus for-

tafle ufus quidam artis tribui potef t (o), ars ipfa non

potest, nemo esc quin ultro cor.cedat, nullam artem,

nullam fcientiam, nullam doélrjnam effe, quincertiff

principiis ac fundamentis fulciatur : at vero , ad

quamque difciplinam vel artem unum folum omnino

principium primum esle necesfarium, iJ nullam caus-

fam video, cur mihi quisquam extorqueat.

Itaque necesfe est, ut alterutrum vincam, aut ex

artium numero tollendas esfe omncs, quarum plura

uno principia reperiantur; aut causfam esfe afFeren-

dam, cur, contra quam ceterarum fert artium ratio,

morum dodrina ab uno tantum principio posfit ac

debeat exfiftere : quorum poflierius probare nemo

potuit; prius vero totum abhorret a veritate, id

quod ftatim probabimus : igitur verum non est,

unum

(O Confer. S. Mus gr ave vir de Graecis Latini.^que

litteris prneclare meritus, In Apologid pro Medicina Empiricd^

quam magno Albino dedicavit: Lugduii. Batav. 1763.
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unum omnino principium ^d noftram doélrinam fun-

dandam efle neceflarium.

Profefto, qiiaenam illa difciplina est, cujus prae-

cepla omnia ab uno folo principio nafcantur ? Geo»

metria ipfa , quae prae reliquis ab evidentia et firmi-

tate laudatur, nonne plura axiomata probat? Qui

de Agricultura, de Phyfica, de Grammatica fcripfe-

runt viri dofti, num ab uno finguli principio func

exorfi? Non dialeélice modo, fed etiam oratoria

differendi praecepta ciim Ariffcoteles , turn Theo-

phraftus tradiderunt : fed hi an ab uno tantum prin-

cipio profeftifunt? Quodnam, quaefo, unum illud

principium est, a quo Cicero in tribus libris d&

cratore praeclaram illam doftrinam oratoriam om-

nem duxit? Neque fane tali principio, cujus unius

lumine omnem gravis et fublimis orationis vim et

cauffam tam praeclare aperiret, ufus est Longinus,

Medicina an tota ab uno initio aq principe veritate

una omnis fluxit? Num, unum modo primum quod»

dam enunciatum aut Hippocrates , aut Galenus ad-

hibuit
I

a quo fua quisque deqreta ^ fuas admo-

njtiones totamque difciplinam petcret ? Quin 9

qui unius principii necefiitatem ad morum con^

ftituendam difciplinam tanto opere jaélarunt

philofophi , idque fe inveniife , exfultantes lae-

titid , fibi perfuaferunt , ejusgue veluti uniu^

fund^-i
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fundamenti ope et praefidio legum naturalium to-

tam aedificare difciplinam funt aggreffi , eos ipfos,

precor, intueamiir : quos fane conftat, praeter adeo

laudatum fuum principium , fere omnes alia fubinde

initia et ex fuo principio non effeéla praecepta ad-

hibere ad amplificandam ftabiliendamque fuam mo*

^rtim difciplinam,

Atque haec quidam liifBciant ad profligandum

errorem eorum , qui unius principii nobis temere

obtrudunt neceflicatem : ceterum non obfcurum est^

nee uUas alias artes, nee praeclaram morum doélri-

nam, vitae magiftram , boni, julli et aequi praecep»"

tricem, fine certis principiis, veluti cauiGSs, unde

vis praeceptorum et veritas oriatur, poffi confiftere;

Omnino, quam operam intelligentiae noflra Lo-

gica praeflat , eandem voluntati , praeftat doélrina

morum. lila quidem regulas defcribit aptas ad in-

telligentiam regendam in perveftigando judicando-

que vero : Haec fimiliter decreta expromit, ad vo-

luntatem, in deligendo bono , jufto, honefto, vi-

tandoque malo , injufto, omnique vitiorum dedeco-

re, gubernandam accommodatiffima. Quocirca,

uti Logica neceffario prima quaedam elementa re-

quirit, a quibus ordiatur fuaque praecepta ducat;

ita Ethica, Q^o verbo hic univerfam pliilofophiam

moraiem compleftor) prorfus ftbi poftulat prima

prin-
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principia , a quibus proxima quaeque decreta ducat,

atque ex Ws iterum alia efficiat vivendi praccepta,

donec, quae quaeritur morum difciplina, ea tota ef-

florefcat ac penhus conflituatur.

Tandem, quema imodum Logicus artis fuae prin-

cipia in nature hominis, in ejus animo, animique

parte inprimis intelligente , ^\mq. in mentis viribul

et facultatibiis quaerit , indagat , perveftigat ; fic

Ethicus fimilicer in natura humana, in hominis ani-

mo, cum univerfo, tum in ejus parte maxime appe-

tenre five voluntate, ejusmodi prima initia, primas

notitias , primaque praecepta exquirit , e qnibus,

quae ad viiam refte inllituendam virtutnmque om-

nium excellentiam apta fit moralis do&ina , illa

quidemperfpicua, vera et firma, efEciatur. Cujus-

modi principia, ex ipfa natura, veluti ex fonte,

liaufl:a, qualia fint, nos in altere hujus fcriptionis

parte invefl;igabimus.

C A P ü T IIL

Num utlle fit , de quo quaeritur , primum atquc

unherfale principium^ vel quaedam ejusmodi

principia invejïigare?

Quo brevius huic quaefi:ionis parti, quae deprin*

cipii utilitate vult exponi, refpondeamus, id nunc

efficitur
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efEcitur iis , <juae copionus jam praecedenti capite

de ejiis neceffitate difputavimus. Etenim, quod pri-

mo ad vitae quotidianae ufum attinet , non quidem,

qualiainfcholis tradantur, principia, omnino ne-

ceflarja efle, defendii;nus; at vero , ad vitae quoque

communis curfum tutius regendum, officiorum quae-

dam cognitio requiritur : quae quo certior est , ea

melius, quid in omni vitae munere nobis aut facien-

dum aut omittendum fit, tenemus; eoque conflan*

tius erit propofitum fic adhaerefcendi honeftati vir-

tutiimque omnium decretis , ut ab iis nuUae nos fal-

farum voluptatum illecebrae divellant , nullaeque

Hos vitiorum blanditiae vincant aut' debiütent.

Quocirca , cum ex principiis , veris illis , perfpicuis

et certis , ipfa certior legum naturalium cognitio

exoriatur, de horum principiorum vi atque utilita*

te ad tiitiüs quoque dirigendam vitam communem

non potest dubitari. Atque hic etiam ipfe ille cele-

bris !ocus est de theoriae et praxios conjunclione,

ejusque conjunélianis laude omnique utilitate

,

quem ne pluribus traélem, propofiti noflri prohibet

ratio. Hoc unum monuilTe fatis tst^ in vita faepe

cjusmodi incidere tempora, ut, quid ofEcii poftulet

ratio , paribus rationum momentis videatur utrim-

que pofle difputari. Quod cum ufu venerit, neceffe

€st profedo, a vera certaque doélrina, quae fine

prin-
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principiis nulla est, opem petere dubiaeque cauflaé

quaerere dijudicationem.

Quod vero liunc ad principiorum vim atque mi-

litatem , ut inveniatur et ftabiliatur firma quaedam

morura difciplina, pertinet^ eorum cum plane ad

omnem certam doélrinam neceffitas praecedenti ea-

pite fit probata, profeélo utilitas perinde debet pro-

bata videri. Omnino, fi utilia ad difciplinas qiiales-

cumque eaomnia funt judicanda, quae ad majoris

perfpicuitatis atque evidentiae lumen praecepto-

rumque copiam et firmitatem profint; atque {\ has

laudes nobis certa demum principia praefl:ent; prin-

cipiorum quidem, a quibus tot et tanta bona dima-

nant, utilitatem nemo certe est, qui poflit inficiari,

: Atque his omnibus de invefl;igandi principii pri-

mi atque univerfalis ratione , neceflitate atque uti-

litate fic difputatis ; priori quaefiiionis parti omni

nunc ita refponderi pofle atque etiam oportere exi-

ftimamus:

„ Omnino rationi confentaneum est, ejusmodi

„ indagare principium , five principia prima , atque

,, univerfalia, quae fundamenta fint moralis obliga-

„ tionis omnis , et ex quibus magis propria et pe-

9, culiaria officiorum genera ducantur."

„ Idem-



'DiJJertatio de Principiis Do&rinat morum. 33

- „ Ide.mque porro ad communem vitam quidem

i, minus, fed ad morüm doélrinam prorfus est ne*

„ ceffarium : ut tarnen non neceffe fic , unum tan*

„ tum ejusmodi principium exquirere et probare.'*

,, Ceterum, quae aequitatis, juftitiae, hone-

J, ftatis, virtutumque omnium, omnisque moralis

„ obligationis initia fint, eoi urn perveftigatio, cum

„ ad vitae communis ufum , tum ad doélrinae mo-

„ r^lis perfpicuitatem , firmitacem , iplendorem,

,, decus et omnem praeftaatiam inprimis utilis est

p» ac peregregia.'*

PARS.
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PARS ALTERA.
QUODNAM ILLÜD PRINCIPIUM 5 VEL QUAENAM

ILLA PRINCIPIA SINT, QUAE PRO PRIMIS ATQUa

UNIVERSALIBUS CAUSSIS, AC PRO CERTO FONTB

POSSINT HABERI, ÜNDE VIS OMNIS OB-

WGATIONIS OFFICIORUMQUE GENE-

RA OMNIA DUCANTüR.

C A P ü T L

De principüs doSfrinae moralis unlverfe,

\Jmnis difputationis noilrae, in priori parte hu-

jus fcriptionis, haec fiiit conclufio, hic exitus :

5, Rationi non repugnare, fed in primis con-

5, fentire , ejusmodi invefligare five unum , five

5, plura quaedam principia , prima atque uaiverfa-

5, lia, ^ quibus omnia genera ofEciorum et peculia-

5, res formae poffint repeti : Eamque perveftigatio-

5, nem non quidem ad communis vitae ufum ne-/

,5 ceflariam eflè ; fed ad doélrinae firmitatem ac

5, praeftantiam q^q omnino : Ad utramque vero

,

5, cum vitam quotidianam, turn doélrinam , elTe

^ hanc indagationem utilem, atque inprimis fruc-

,, tuofam.'*

^ Ita
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Itaplacuit, aliis paullum verbis , eandem prio*

ds quaeftionis folutionem proponere. Sed hujus

qüidem rationis ac demonfirationis ut aliquis fruftus

percipiatur, necefle est profeélo, ut nunc alteri po-

fitae quaeftionis parti refpondeamus , et quodnam

tandem illud principium , vel quaenam illa principia

fint, oftendamus , quorum cum ad doélrinam neces-

fitas, turn ad vitam communem tutius regendanl

doéirinamque morum firmtius ftabiliendam utilitaf

tanta fit , quantam effe nos efFecimus. Hanc igitur

fafcepti muneris partem an fimiliter poffimus explp-.

re, id age nunc experiamur-

Atque hic primum errorquidam univerfe tollendus

est. Sunt enim, quimorgpidoélrinam, nonafenfu, fed

a ratione moneant repetendam q^q : quod fi re(^è

mtelligatur, bene monent, li perperam, male.: N^^ni

primum, principiorum, quae proprie ita vocentur,

ea vis et natura est, ut a ratione, quae fimiliter fid

proprie dicatur 5 non pendeant. Etenijn, quod. ra-

tio docet, ita docet, ut, cur illud fit ejusmodi*

caulTam aperire poffit. At principia fere funt ini-

tia, funtprimae notitiae, funt veritates fimplices^

ultra quas adfcendere non posfumus , quarum igitur

ulterior nuUa ratio reddi potest. Quod vero ejus-

modi principia et axiotnata| opinino infunt in mentö

noftri ac percipiuntur intelligentia , id non ratio ^

C 3 ^ M
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fed fuus quemque fenfus interior docet , quampri-

mum ad fe ipfe redeat, in naturam fuam intret, fuas-

que cogitationes ad animum fuum diligentius contem-

plandum intendat (/>). Attamen omnino morum

doélrina rationem ducem fequitur : est enim una ra-

tio , quae ab illis pVincipiis et axiomatibus lumeii

fuum accendit, et inde praecepta repetens, aliaque

ex aliis efficiens , eximiam morum difciplinam parit.

Neque fecus geoitietria progreditur, quippe quae non.

a ratione ducit axiomata fua, fed a cujusque fenfu in*

teriori atque intelligentia : ut, qui axiomata negent,

non iis ratione fludeant axiomata perfuadere Geome-

trae, fed moneant folummodo , ut interiores animi

fui fenfus ac recesfus ipfi explorent :' et, qui ne fic

quidem ea percipiant,^ hos e fcholis fuis ad operas

rufticas, adopificia, fimilesve corporis labores di-

mittant. At femel perceptis, agnitis, et concesfis

principiis et axiomatibus , adhibent rationem Geo«

metrae, ejusque ope et auxilio pulcherrimam di*

fciplinam fuam totam conftituunt.

Atque hoc ita errore disfoluto, nunc reliqua per-

iequamur.

Eorum

(/») Vid. infra Cap, III. verba Roflaldi , laudata in no»

quadam.
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Eorum fane, qui in inveniendis^excogitandisque

moralisdifciplinae principiis elaborarunt, laudandain-

dufl,ria est, quod, quae ad ejusmodi principiorum

vim necesfoia fint aut videantur, ea enumerent an-

tea ac definiant. Itaque poflulant fere omnes, ut

principia fint prima, [vera^ evidentia et perfpicua,

certa et firma, univerfalia quoque, nee non , ut fint

principia cognofcendi ,
quaevocant, idest, ex qui-

bus cognofci omnia ófSciorum genera posfint ; ac

plerique etiam ita fibi perfuadent , unum tantum , a

quo omnia naturae decreta vitaeque praecepta fluant,

oportere principium confi:itui (^). Atque has qui-

dem principiorum , ex quibus moralis doélrina efflo*

refcat, plerasque notas, non est, cur valde repre-

hendamus : de unius tamen principii neceflitate er-

rorem fupra disfolvisfe nobis videmur. Quod vero

cognofcendi monent principium requiri, id est, quod

ad cognofcenda vitae praecepta valeat, id illi quidem

reéle monent; fed fortasfe ejusmodi est, ut, nifi

pauUum explicetur, non bene intelligatur ; et nifi be-

jie inteiligatur, in errores inducat , multisque jam er^

jandicausfamfuisfe, fufpicemur,

Etenim

Cq) Vid. ex mulds unus Heinecciüs De jur» Nat* t$

Ccnf, Lib. I. c, 3, §. 67, et feqq,

Cs
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Etenim principium cognosfcndi nos primo non il-

lud probamus, fine cujus adjumento ac fubtiliori ra-

tiörie, incommuni viti, quidbonum, aequum, ju-

(lum fit, nemo posfit fl:atuere: quod fecus esfe fii-

pt2i 'Parte I. c. ia, apparuit. Deinde nos ne ad di-

fciplinam quidem morum tale cenfemus principiunt

aut pofl:ulari aut inveniri posfe , ad quod , veluti au-

rum ad lapidem Lydium, ita occurrentes causfae om-

fièsque aéliones fingulares, fl;atim fine aliarum notio-

nüm ac praeceptorum interje<^orum adjumento, pos-

fmt explorari, et, quales fint, judicari.

Profeélo fi hanc principiorum naturam ac vim es-

Teoporteat, vereor, ut ulla doélrina fit , quae fiia

principia retineat: et quae causfa potest esfe , cur,

"qu'am laudem fibi ne Geometria quidem vindicat,

è'am ad motum doftrinam requiramus? Neque enim

ejusmodi üint Geom-etriae axiomata, ut eorum vi fo-

tó iltie aiiis , exinde effeftis antea demonfiratisque

praeceptis , quisque (ut hoc exemplum afFeram)

praeclari Pythagorei Theorematis necesfitatem ac

praefi:antiam , nimirum quadratum hypothenufae ae-

quale esfe quadratis cathetorum, continuo perfpi-

ciat. Num aut Aftronomiae , aut Phyficae , aut

Chemiae, aut Logicae, auc Oratoriae, aut Medici-

nae , aut ullius artis ac difciplinae principia eam lau-

^idem et efficaciam habent ? Neque hic quisquam mi-

hi occurrat, qui de ceteris hoc difciplinis agfentiatur,

fed
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fed moralis doclrinae objiciat diverfam rationem ^^
fa, propterea quod ejus praecepta omniuïh homi-

num patere intelligentiae debeant : Nam patent oni-

nino, cuireiprofpexi^Divini Numinis fapientia ^ fed

fine doélrinae fubtilioris praefidio patent, in vit^ qui«

dem communi , quod antea vidimus, In arte yero

ac fcientia fatis est , ea habere principia , ex quibus

proxima tantum praecepta, ex his vero alia rurfus

fic efficiantur, ut primis media, mediis extrema, oystf

nibus omnia refpondeant. Ita fit, ut, quicumque in-

genii vires in eam rem conferat , omnium officiorum

genera et formas intelligere, quidque in fingularibus

rebus et cauffis aequitati , jullitiae , honellati confen-

taneum fit, poffit cognofcere,

Atque error ille fortasfe posfet apertior videri,

quam ut opus esfet tanta refellendi diligentia , nifi

conflaret , illum ipfum errorem aliquando philofo-

phis fraudi fuisfe, ut partim ejusmodi exigerent prin-

cipia, quae omnium difciplinarum naturae repugna-

rent , humanique ingenii longe fuperarent imbecilli>-

tatem; partim, quod reperiri talia non posfent, qua-

lia temere fingebant , omnia faflidiofe rejicerent.

Omnino ex difputatis apparuit, quamvis evidentisfi-

mum principium ponatur , et (quod volunt) unicui-

que ex rudi et imperit^ plebe perfpicuum , ex €^

tamen plebe neminem ab illo principio , uno veluti

C 4 faltu-j
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faltu, ad quaevis officiorum posfe praecepta tranfi-

re; fed ad doélrinae vim ac rationem fic demum illa

principia proficere , fi, quae interjeftne ideae, quae-

que media praecepta , cum principiis extrema con-

jungunt , ea percurrere noftra mens et compleéli

omnia poffit.

Praeterea in conftituendo principio cogmfcefidi^

quod vocant, haec etiam permagra nonnuUorum fal-

lacia est ac magnus error , quod ejusmodi principia

reqiiirant , quae non adionum modo virtutem , vim

to. praeftantiam moralem , fed etiam utilitatem, quae,

per fe fola fpeélata, vis magis phyfica est, doceant at-

que aperiant. Etenim, quemadmodiim Medicina ad

morbum aliquem depeliendum nonnunquam adftrin-

gentia praecipit, fed, quaenam fint illae herbae, ra-

dices, cortices, olera, quae eam vim habeant, id

alia doélrina , five Chemia five Pharmacia, Itatuit;

fimiliter univerfe , verbi gratia , ingenii cultum et

doélrinas laudat et commendat Ethica ; quid vero

ad eam rem utile fit, Logicae dijudicandum relin-

quit. Docet etiam univerfe Ethica, quid fit avari-

tia, quid parcimonia, et hanc explicat esfe providen-

tiamejus, qui curet,, ne fibi necesfaria vitae adju-

menta defint; illam esfe nimiam folhcitudinem mole-

iliamque ejus , qui fibi fupeiflua cumulet; hanc ve-

tat, illam laudat: neque tarnen de Chremetis aut

Micio-
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Micionjs flatuit neceffitatibus , divitiarumque modo,

neque adeo illum avarum, hunc parcum ac bonae

frügis hominem judicat. Ac fimiliter, quamquam

uniVerfe commendat ingenii cultum ornatumque

doélrinaea nihil tarnen pronunciac, num utile fuerit

Chercae, deferta mercaturê , litteris fe totumtrade-

re; vel, an Pamphili tanta vis fit ingenii, ut fatius

fuerit, philofophiam eum, quam aliud quodvis, five

artificium , five opificium doceri, Nimirum haec

omnia in re, in faélo, in efFedlu pofita funt, de qui-

bus peculiariter nullae difeiplinae exifl:iniare pos-

funt,

C A P U T II.

De mnnulUs principiis dcBrinae moraïis , 'quat

prae ceteris laudata funt.

De principiis j a quibus morum praecepta orian-

tur, ac praeceptorum jufta quaedam comprehenfio et

difciplina exifl:at , magna inter eruditos varietas est

ac fumma disfenfio : quorum omnium opiniones,

magnam partem jam explofas et ejeélas, ne hic om-

nes recenfeam , cum taedium facit , quod hic iabor

habeat, tum laboris ejus inutilitas, tum obfcuritas

nonnullorum audorum ,
quorum nomina jam obruit

C 5
'"

^ obli.
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oblivio; turn inprimis focietatis HoJIandicae auélori-

tas, quae diferte, qiiae ad rem nonpertiiierent, vo-

luit praetermitti. ld vero omnino ad rem pertinere

videtur; primum, ut omnes de doétrinae moralis

principiis opiniones univerfe ad duo genera revoce-

mus : deinde , ut peculiares nonnullas fententias

,

quae vel praecipu^ quadam laude excellant , vel au-

diorum fama nobilitatae fint, paucis expendamus.

Primum igitur omnium philofophorum omnes de

noftro argumento fententias univerfe ad duo genera

refero. Nam, alii hanc rationem fequuntur, ut a

fui amore, a propriae felicitatis fludio, quo incenfi

funt homines, omnium oöiciorum repetere praecep-

ta, totamque difciplinam efficere inftituant. In hac

fchola jam olim fuerunt Ariltippus , quique eum fe-

quebantur Cyrenaici omnes, atque etiam Epicurus

;

qui omnia ad voluptatem five corporis, five etiam

animi referebant ; qui, quae fine voluptate propria-

que iitilitate magnifice laudetur honefl:as, non nifi

gloriofum in vulgus nomen esfe fiiatuebant ; non ve-

ram vitae regulam , non normam agendi , non prae-

ceptionem naturais. Ad hos proxime accedunt no-

llrae aetatis philofophi , qui fui aniorem
,
qui felici-

tatis curam , qui , quod cuique bonum fit , quod

unum^quemque perficiat , id praecipiunt , et veluti

principemlegem, ad quam tota,vita regatur, com-

men-
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mendant. Contra vero alii communem potius utili-

tatem, univerforum falutem ac totius generis huma-

ni tutelam atqiie iricoluniitatem Qieclant, ad qiiam

omnia vivendi confilia morumque praecepta putant

oportere referri, Hujusmodi fuit olim inprimis ra-

tio Stoicorum, quorum de hac re praeceptio fere huc

redit : univerfiim genus humanum quafi unam maxi'

mam civitatem esfe, ad cujus falutem docebant om-

nia noftra confilia, omnia, quae moliamur, quaeque

geramus , conferenda .esfe 5, atque inprimis ordinem

commendabant et rerum convenientiam (r), Cum
hac doftrinae ratione hodie fere confentiunt illi phi-

iofophi, qui aut a fenfu morali, aut ab hujus rerum

univerfitatis ordine atque harmonia, tanquam prin-

cipe atque univerfali lege, omnes peculiares naturae

leges ac propria officia repetunt,

Ac prioris qüidem cum veteris, tum recentioris

fcholae ratio hanc ruinam habet, ut non univerfam

naturam humanam compleéli, fed ejus partem modo
fpeöare videatur , atque omnia ad fui amorem , ad

cujusque hominis propriam felicitatem referre : cujus

ftudium etfi valde naturale est ac laudabile etiam (J) ,

ex

(/•)^id. Cicero NIS liber III. Bé Finib, Bon, et MaL

CO Vid. Eifai pur Ie bonheur^ conjïderé comme nn principe

rnorak Dans les Meraoir, de TAcad» Roy. de Berlin, Tom,

VII.
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«X eo tarnen difficile est omnk ofBciorum praecepta,'

quae in omni vitae munere fervanda fint, efficere.

Itaque hi philofoplii ,
quamprimum ad eas vitae et

officiorura partes perventum est , ut praeclare fecisfe

Regulüm, Decium, Coclitem et alios fimiles heroës,

oporteat difputarij atque univerfe oftendi, commu-

nem fakitem fupremam legem e^sfe, pro qua unum-

quemqüe vitam fummis periculis ac morti quoque

oporteat objicere; ilatim ofFendunt, haerent, et vel

ingenue fuae rationis labem et anguflias agnofcunt,

vel ita torquent vexantque ingenium, ad hujusmodi

ctiam officiorum neceffitatem, qualicumque tandem

modo, ex propriae felicitatis fludio efficiendam , ut

propemodum in vocibus occupati inanes fonos funde-

re videantur. At cautis prudentibusque non facile

illi perfuadent. Nam quod ad animi noflri immor-

talitatem confugiunt, omnino fic cupide arripiunt

id, quod per fe veriffimum est, fed, quod Codro,

Regulo, Deciis, qui pro patriê, fe devoverunt, et

telis hoflium certaeque morti obtulerunt, perfuafum

propofitumque fuisfe, fane difficile est probare. Et,

fi vel maxime valeat 5 quod nonnulli refpondent,

ignominiae et contemtus metu commotuoi Regulum

fuisfe,

VII. cujns fcriptionis aU(flor esfe fertur Fridericus Magnii5,

Ilex Bofufliae. Vid. etiam. Tom, XIX.
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fuisfe , nulla tarnen facile propria utilitas
, quae Co-

drum ac permultos alios iiioverit, potest excogitari.

Atque haec res alteram philofophorum fcholam

movet, ut, fi ad propriam utilitatem cujusque et fe-

licitatem officiorum praecepta referuntur, metuant,

ne nulla amplius virtus fuperfit , fed fallax modo

imitatio fimulatioque virtutis, oranisque honeflas, ac

praeclarorum facinorum decus et excellentia tolla-

tur (f). Quapropter hi potius communem omnium

falutem , atque univerfitatis rerum liumanique prae-

fertim generls confervationem ac tutelam urgent.

At vero hi quidem Charybdin vitarunt , nee fa-

tis tarnen Scylldm caverunt. Primum enim , non

modo extra naturam humanam morum prima vi-

dentur initia praeceptaque quaerere, fed ejus naturae

'penifus oblivifci , quae inprimis fui confervatrix est,

et fui amore , uno omnium ardentisfimo , ducitur.

Deinde natura ita confuluit mundo morali , ut , quae

faftu esfent maxime necesfaria , ad ea facienda inge-

neraret homini efficag^isfima momenta , invitamenta,

et quafi iélus , fine quibus haud.magis homo moveri

ad

(O „Turn auteiii, qui non ipfü honefto movemur,, ut boni

^viri firaus , fed luilitate aliqu^ atque fruflu, calliAi fumus,

„non boni. Nam quid faciet is homo in teaebris >6ic»"

CiCER. D6 U^g, I. 14.
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ad agendum potest, quam navis, nuUo impeUente

vento, procedere. Itaque, qui hujiis rerum iiniver-

fitatis five ordinem, five harmoniam, tanquam prï-

mam vivendi oificiorumque normam laudant , idque

exigunt, ut univerfornm nos felicitati commodisque

totos tradamus ac devoveamus, atque etiam, fi ille

ordo et harmonia id poilulet , fortiter moriamur,

omni noftrd propria falute posthabita rejeélaque; ii

non a natura petere legum naturalium difciplinam,

fed naturam illam deferere adeo atque contemnere

videntur.

Queitiadmodum diximus, non omnia, quae quaö-

doque a viris doélis excogitata funt , morum princi-

pia hic enarrare aut vacat, aut libet. Simt enim per-

jnultaita levia, ita inania, ut dormientium fomnia,

non philofophorum judicia videantur.

At diifitendum non est , nonnulk digna esfej

quae paucis exploremus, nimirura, cum alia quae-

dam, turn in primis ea, quorum in ipfa quaeflione

fit commemoratio : quae res etiam hanc utilitatem

praeftabit, ut breviter doceatur, quid in hac gravis-

fima re profecerit jam fortasfe difciplina morum,

et quid adhuc perficiendum fuperfit^

Atque haec nonnulloruin principia ac fundamen-

ta doftrinae moralis quamprimum intuemur , appa-

ret,
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ret, non ea idcirca admodum reprehendenda esfè,

quod omnino fallaciam ac repugnantiam liabeant,

fed quod non tantum lumen afFerant, quantum nos

ad certam firmamque officiorum intelligentiam om-

nisque honeftatis cognitionem adducat.

Nam, qui vel yolimtati divinae monent ohedien^

dum esfe^ vel Deifinibus ohtemperandum^ vel fludiofe

nofiri perfeBmiem esfe quaerendam , vel id conan-

dum, ut, quaecumque agamus, ea Jiujus rtrum uni"

yerfitatis ordini confentiant; nae! ilii nihil praecipiunt,

quod admodum veritati repugnet» Quis enim fanus

est homo, quin, fi talia cogitet, continuo ea fui of*

ficii esfe , ultro profiteatur? Sed ubi nunc nota,

certa illa quidem et aperta, Q.^x.y qua quid Deus ve-

lit, quid illi Ordini, quid Harmoniae, quid Divinis

iinibüs aut confentiat, aut adverfetur, nos cognofca-

mus? Adeo, qui ad cognofcendum inprimis opor-

tere principium valere monuerunt, illi fuae flatim

ipfi admonitionis funt obliti ! Et nos humunciones,

qui vix minimum punélum hujus vaflisfimae rerum

üniverfitatis occupamus , an tam immenfae nos mag-

nitudinis ordinem atque harmoniam , an fines
, quos

fibi propofuit fapientisfimus Deus, aut quid illis fi*

nibus profit vel repugnet , noflrae mentis anguftiiS'

compleélemur?

Neque, qui hanc principem legem ac veluti fon-

tem officiorum commendant, ut ad nofiri perfeSiionem
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omnia agendl conftlia referamusy magnopere illi aber*

rant a veritate : nee enim , qui ad fui perfedlionem

contendat, is vitiorum fe turpitudine inquinabir. In-

est etiam aliquid in perfeélione, quod nos alliciat

atque ad fe rapiat. Quisque natura^ inquit Cice-
no, ad perfeBionem traTiitur:^ et porro: Quoniam

ipfi a nohis diligamur^ omnïaqut et in animo et in cor-^^

fore perfe&a velimus esfe (u). Alibi : Virtus^ inquit (v),

quaft perfe&io naturae , omniumque rerum , quas in

animis ponunt^ una res optima. Quo minus mire-

mur, non Wolfium folum , fed alios philofo-

phos etiam perfedlionem tanquam fummae virtutis

veraeque felicitatis notam laudasfe (w). Quin fue-

runt

(ti) CiCER. Lib. V. De Finib. c. 13. & 17. & feqq.

(v) Lib. I. Acad. Qj4. c. 5. Lib. lU. De Offic. 6.

(w') Franc. Hemsterhusius, patre eximio Tiberio

Hemfterhufio , dignus filius , ad Piatonis imitationem , nonnul-

los dialogos Gallico fermone fcripfit. In eo dialogo, quem

Infcripfit: Arifleé^ ou de la Divinité y pag. 11 o. non quideni

de principio quaerit noftrae difciplinae, at de perfeftionis

tarnen laude ita difputat: „Car quelle idéé fe faire du vrai

,,bonheur, Arifteé, fi cen'est Tetat d'un èire, qui par cette fa-

^ culté fe regardant du centre de toute eflence , qui TenviJ

^ronne, fe voit toujours egalement beau et -parfait; d*un

,,être, qui est toujours dans les autres, pour jouir du bril-

^lant fpeftacle, et de Tenergie de fa propre ^tfr/f<5/ö«, et qui

„est toujours dans lui, pour fe la conferver." Et pag. i38#

ijLa plus belle proprieté de fhoinme, Arifteé, est celle de
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runt viri dofti, qui omnis pulchritudinis, tam Phy-

ficae, quam Moralis five honeftatis, unam perfeéüo-

nem tsiz veram caiisfam arbitrarentur* At praetci

ea, qiiae jam fupra monuimus, qui fui perfeélionem

propriam quaerat , non illum invenire causfam y cur

pro univerforum falute fe devoveat (x) ; p e R-i

FECTiONis notio fortasfis fubtilior, obfcurior, ac

fubinde inconftantior posfit videri : certe, quando

WoLFius fic interpretatur perfectionem>'
qua Jiberae aéliones cum aftionibus naturalibus goh-,

fentiant, fane ad naturam humanam recurrit , ex qui

quae prima vivendi praecepta haurienda fint, post*,

modum nos exquiremus.

Sunt:

>, pouvoir fe corriger et perfeêtienner lui même , autant qu«

„la richefle de fa compofition peut Ie lui permettre. Il re-

^9oit fes facukés de la Nature 5 et il peut modifier fes aftï-

^ ons, c. a. d. les caufes du bien et dü mal ^ è fon plus grand

^javantages, et a celui des autres; s'il produit Ie plus grand

5, bien polïible pour les autres, et Tharmonie et Ie repos en

„lui même, il a toute la perfe^ion, dont fon étre efl: fufcep-

jjtible. — S'il fe négligé tellementj que Ie mal refult'e de

„fes aétions au dehors, et la difcordance de ^qs propres fa-*

^cultes au dedans, il esc imparfait, il fe degrade " " voiU

^deux efpeces (fmperfedtion,

Qx) Confer. E RN est. De Legih, Nat, §• 28. O'n ImU
^©(ftr. folid.>.

D
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Sunt etiam, qiii hanc principem defcribant Ie*

geni, ut tantum ^ö;;/, quantum efficere posfimus, ef-

ficientes, vitaeque incommoda, quae vitari neque-

ant, fortiter perferentes^ fentiamus, voluntati nos

divinae obtemperare (3;). At quo tandem modo ob-

tineri potest , ut id fentiamus , quod fic ^ ut fentia-

jiius , praecipitur ? Quodnam hic bonum commenda-

tur? Unde illud exilimabicur ? Qui Logicus jubeat

tantum veri indagare; qui Ethicus praecipiat ^^«-i

tum BONI fibiefficere, quantum posfit obtineri, an

utrumque illum munere fuo perfunftum esfe cenfea-

mus, etfi neque ille veri neque hic honi notam uUam

ponat, nee, qua via utrumque obtineri posfit, doce-

at ? Etenim intemperans homo facile fibi perfuadeat,

id bonum fibi esfe, ut fe Hbidini tradat; avarus, ut

cumulet nummos, qui nemini profint; fur, ut fur-

repto cibofamem depellat, cujus moleftiam fic, uti

est, magnum malum putabit ^ fed furto levandum,

neque adeo ita inevitabile, ut illud fortiter perpeti

neces-

(^j) FiiiD* GuiL. Pestel Vir cl. Juris Civ. Nat. Gent,

et Publ. Profesfor in Acjidemid Lugduno— Batavd , in Fun-

dam. Jurispr, Natur, Ed. 4tae Lugd. Bat. 1788. in 8vo,

§. 270, ita fcribit: Nofee^ conferva^ auge, et fic adhibe vires

tuas, ut tantum Boni', quantum potes, efficiendo, atque incom'

rnoda vitae inevitahilia fortite.r fsrendoy voluntati divinae te

refpondere ftntias^
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necesfe fit. Quid igitur illud verbum notat? Si èom

num erit, quod fit utile , magis phyfica haec vis,

quam moralis videtur , qualis est utilitas Peruviani

corticis ad fanaiidam febrim : fin bonum dlcatur , fen*.

fu morali, quodaequum, jufl:um, honeftum fit, no-

ta alia est necesfaria, qui ejusmodi quae fint, cog-

nofci posfint ac dijudicari. Itaque, qui fixi perfeélio*

nempraecipiunt, faltem idpraecipiunt, unde, quid

bonum fit, quid fecus, quodammodo exiftimari po*

test: fed qui fimpliciter, quod bonum est, praeci-

piunt, iis necesfario ad alia praecepta principiaque

confugiendum est, ut, et, quid vere bonum fit, ét,

qua vitae degendae ratione illud bonum posfimua

adipifci, cognofcamus.
^

Sed jam properemus ad düo illa doélrinae mora«

lis principia perpendenda, quorum in ipfa quaefl:io-

ne mentio faéla est, ec quorum alterum , ab Aiigliae

praeclaris philofopbis (z) expromptum, ab inftru-

menti ratione fenfus^ et a re fiibjeéla fenfus moralis

appellatur; alterum vero auftorisfui Kant ii, cu-

V jus

(z) Shaftesbury, HüTCHESON, FOIIDYCE, HüME,
Smith, quQs fecuti funt Merjan, Robinet, Spal-
DING, HuLFSHüFF, Hennert, Hottinger, alü

,

Guamquam non omnes eadem ratione.

D 2
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jus nova philofophandi ratio nuper celebiis exilititi

fama nobilitatum est.

Quod igitur primum ad sensum moralem
attinet, quo bonaetmala, jufta etinjufta, honefta

et turpia omnia dijudicari nonnulli dodli viri iidem-

que eximii philofophi volunt; est omnino in animo

noflro ejusmodi vis, qua, quidquid excellit, quidquid

honeflate lucet, quidquid in univerforum falutem,

praefertim cum magno periculo vel etiam certa mor-

te fusceptum, et fumma animi conflantia perfe-

&xxm est, placeat, gratum fit, noflramque comproba-;

tionem moveat; qua contra, quidquid est turpe,

foedum, perfidum, inhumanum, crudele, id valde

dilpliceat atque odium excitet. Quis unquam acer-

bisfimos Reguli cafus vel ipfe legit , vel audivit,

cum narrarent alii , quin continuo commoveretur

animo, virumque eximium amaret, ejusque incredi-,

bilem animi conllantiam cum fumma voluptate admi-

raretur ? De Pyladis et Oreftis amicitia jam fupra

meminimus. Hujus fenfus moralis tanta vis est, at-

que adeo ille ad naturam humanam pertinet, ut eo

fublato Cicero de Amk, c. 13. roget, Quid ita-

interfity no?z interpecudem et hominem ^ fed inter ho-

minem et faxurn aut truncum^ ^aut quidvis generis

ejusdem? Est etiam ejus ration is , qua fenfus mora-

lis tanquam officiorum omnium omnisque honeftatis

nota ac veluti fons commendatur, ea vis et prae*

ftantia,,
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ftantia, ut cum quae ad cujusque propriam, tum

quae, omni propria detraél^ utilitate , ad univerfo-

rum Gommunem falutem referantur officia, inde effici

posfe videantur, etfi ejusmodi fint officia, quae vel

maxime praecipiant, ut fummis nos periculis certae-

que morti ofFeramus. Attamen nonnihil est, air

viris praeclaris, qui fenfum hunc moralem, omnis

juftitiae atque injuftitiae, honeftatis ac turpitudi-

nis judicem conllituerunt, non asfentiamur. Nam
primum ad unum fenfum , mentisque noftrae ve-

luti partem magiw<5 illi adhaeferunt ,
quam to-

tam naturam humanam contennplati funt. Deinde

non perfpicue docuerunt, utrum probarent; illone

fenfu ut omnia ftatim officia fine rationum conclufio-,

nedijudicarentur, an vero mallent, ex eo quaedam

prima tantum efficerentur praecépta, quibus quae

confequentia esfent, ea postmodum exquireret ratio;

neque, fi hoc maxime voluerunt , quae prima ilk

praecepta esfent, accuratius aperuerunt. Quin e con-

trario, hoc noluisfe, fed illud videntur probasfe;

nam, quo magis indoéla etiam plebs omnia officio-

praecepta, facili oper^, fine doélrina, intelligeret,

inprimis illum fenfum ad partes vocarunt , et unum

omnium aélionum humanarum judicem et cenforem

confl;ituerunt. At fortasfe etiam iis philofophis in

hac re fraudi fuit ingenii humani celeritas, quod fae^^

Ds po
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pe repentino veluti impetu atque ita velociter prae*

cepiorum percurrit connexiones, ut, quae interjeéla

funt fingula praecepta , aegre nee iiifi obfcurius per-

cipiat, iisque uno veluti falcu fuperatis, facile fibi ul-

tro ac fine iis, et veluti fenfu quodam, non ratione,ia

conclufionem incidisie videatur.

Ac nunc de Kant ii Regiomontani philofophi,

ciijus doélrina nuper in Germania plurimos fibi cum

adverfarios turn defenfi^res peperit, ratione, etfi

obfcuriori, pauca dicamus; fed, quae rem, quoad

bic neccsfe efi:, fatis explanare putamus.

Piimum igitur K a n t i u s omnino fi:atuere vide-

tur , aclionum humanarum eam vim esfe , ut vel

confent^ant rerum naturae ac veritati , vel repu-

gnent; mentem vero nofi:ram repudiare omncm re-

pugnaniiam , at comprobare convenientiam conlen-

fionemque omnenr cum natura, eamque fequi veile

:

verum . ut inrcUigentia fic moveat volimtatem , ne-

ccsfe esfe, ut ne alia fint invicamenta contraiia, ac

voluptatum illecebrae, quae repugnent; vitara au-

tem, fecundum naturae leges infi:itutam et peraftam

reddere hominem dignum, qui felix fit; et hanc esfe

nccesfariam cenditionem, fine qud nemo beatam vi-

tam ad'pifcarur. Ceterum, ad Stoicorum rationem

,

aéiiones bonas judicat proprio decore ita lucere, ut,

rejeétsi



DiffcttaHo de Principüs Do&rinae tnorum 55

rejeélS. omni fpefelicitatis, hominem abfolut^ officii

necesfitate devinciant {a) ; et folam legum natura-

lium praeflantiam, ejusque praeftantiae cogitationent

efficere , ut homo facile omnia momenta externa

afpernetur (h) : quin virtutem quamque tanto èsfe

praeilantiorem , quanto magis oninis fpes praemii

contemnatur, quo ipeélato , virtutis lunien valde

obfcurari. Si quando a&io honefla^ inquit, cogita^

tur^ omni fpe lucri utilitatisquey five in hac praefeni

tij ftve infuturd vitd^ vacua':, fi quid apparcat^ con»

tra voluptatum hlanditias^ vel etiam contra necesfita*

tis invitamenta , cum mekjiid quddam ex animi excelfi

magnitudine , rohore et conftantid esfe pera&um ; id

fonge fuperat eeteras a&iones^ quasfuturae felicitatie

fpes commendet: turn quisque fecum tacite optarCy ut

quandoque fimile facinus pulcherrimum fufcipere ipfii

posfit. (joy Atque hujus proprii decoris, quo

luceac honefta quaeque aélio , tantum cuique

homini fenfum iribuit Kantius , ut hoc

ponat piincipium , ïiwq, primüm praeceptum ;

Age fecundum eam mrmam , quam fifnul ipi

fi posfis veile , aut optare , ut agendl lex uni»

verfai

Qfi) Krit, der reinen Vernmift^ Seite 835.

(J)) Metaph-jf, der Sitten, Seite 33.

(f'} Mftaphyf, der Situn^ Seite 33, iu notis.

4
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êfjrfalis fit {d) : ac paullo poft: Sic isge, tanquam

agendi ca tua norma^ tua yoluntate aliquando univer»,

falis naturae lexfitfutura.

At idem Kantius tarnen alibi docet , cumle-

gum naturalium ftudio , reverentie et obfequio fe-

licitarem necesfario esfe conjunélam, in vitaeque in-

nocentia fummum bonum esfe pofitum; quae cum

fok hominem dignum reddat felicitate, tot tamea

appetitionibus et declinationibus voluptatumque ille-

cebris agitari vexarique hominum animos, ut pro-

bent quidem naturae leges , earumque admirentur

decus et excellentiam ; neque tarnen fatismoveantur

ad obtemperandum, nifi anteaiis perfuafumfit, pri-

mo, esfe Deum; deinde, in altere viti hominibuö

fcelerum poenas , praemiaque virtutum parata fore:

quae igitur duo decreta , quippe demonftratu difficil-

lima, veluti duo poftulata, quae vocantur, ut fibt

dentur, exigit Kantius (O*

Quae quidem omnia, etfi forte cuiquam videan-

tur non penitus inter fe confentire; ex diftis tamen

et ex ipfo illo commemorato principio apparet

,

K ANTiuM petere id principium ab ipfius honeftatis

fplendore, quem unusquisque ièntit^comprobatatque

admi-

(^d) Metaph^jf. der Sitten^ Seite 52.

(i) Krit. der reinen Fernunft, Seitc 83;^.



DiJJertatio ds Princtpüs Do&rinae ffiorum. ST,

ftdmiratur; itaque ad fenfum etiam moralem confu*

gere, cujus cum laudes, turn damna ec ruïnas fu-

pra nos explicavimus, Praeterea praecipit Kantius^

ut eam fequamur normam ,
quam veile posfimus , ut

omnes homines fequantur, et quafi ea univerCüis lex

fit futura. Sed , equidem rogo , hoc praeceptum

quam vim habebit, fi quis bonus fic homo, cujus

errec opinio et animi confcientia ? ünde hoc cognot

eet , atque , utrum fallatur , nee ne , judicabit ?

Quas Gentes Sextus Empiricus PyrrhfrJ

Hypotyp. Lib. III. cap. 24. narrat, reélum esfe pu-

tasfe humana Sacrificia facere, parentes poft fexïi-

ginta annos occidere, latrocinari , illae quam, pre-

cor, normam vellent , ut veluti legem univerfalem

fequerentur omnes homines? Qui quondam ex foedi

fuperftitione , crucis figjio asfumto, expeditiones,

quas facras vocabant, fufceperunt multi Viri boni,

injuftaque et turpia beila gesferunt, ii nonne facile

optasfent, eadem fi tempora quandoque inciderent,

ut ceteri homines Chrilliani idem omnes faélitarent ?

Nonne fuerunt , qui praeclare fe facere putarent
,'

fi fuam Dei venerandi ac de rebus Divinis fentiendi

rationem aliis, invitis etiam, vi et armis obtrude-

rent? Ecquid igitur hujusmodi homines volent, ut

fimiliter ab aliis univerfe fiat ? Et haec voluntas

quam vim habebit, quam praeftantiam? Certe, quas

dubias causfas commemorac Cicero Lib. ïü De

P 5 O^Q,
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t)ffic. c. 23—25j eae quomodo ex Kantiano
principio, vel ex duéiis inde praeceptis judicari pos-^

fint, nos penitus Ignoramus.

Non fufpicor, in hac Kantiana ratione explicand^

magnopere me aberrasfe a vero ; quod (i tarnen ali-

quantiim ejus philofophiae obfcuritas et.tenebrae me
ftfellerint (neque enim omnes non fatentur - illamt

obrcuritatem , neque eam ipfa Societas Hollandica

disfimulavit) haec fane ipfa obfcuritas, hae tenebrae

yaleant ad omni me temeritatis culpa liberandum.

Tandem in hac turba philofophorum , quorum

nos de moralis doélrinae principiis opiniones ad

veritatis normam exigimu^, ecce occurrunt etiam

nonnulli, nosque interpellant , ac poene irridentes

,

Quid adeo vos laboratis, miferi homuli? clamant;

Tantumne ea res vos follicitat, quae per fe ita per-

Ipicua eft, ut omnium in oculos ultro incurrat ? Tati-

tumuQ de principiis officiorum omnique beata vita

vexaraini? Quin, nos, (ita unus ex iis praeterce»;

teros vociferatur) nos audiatis , et vobis plana viven-

di via erit: nollrum unum, verum et fimplex prae-

ceptum est , cui fi obtemperetis , nullus quidem

aberrandi metus , nuilum periculum erit ; Hanc igi-».

tur unam Icgem fequimini : nimirum Facite
ipsi vos, UT siTis FELiCEs! Quid hcrcle

^ocpraegeptomagis perfpicuum? quidverius? quid

fïinpli-
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fimplicius? quid naturae magis confentaneum ?—

*

Verol At tu, qiiisquis es, qui ita nos admones, m
fane illud jubes , quod idem nos ita volumus cupide,

ita ardentér , ut nolle prorfus nequeamus. Igitur

jam ultro nos currentes hortaris, ut eamus : fed au*

di tu ipfe, quaefumus : Non fatis hic est ire, quani-

diu, qud vid fit eundum , ignoramus, Quin igitur

tute, o bone! qui nobis vitae vis magister esfe, fac,

ut itidem vitae dux fis, et viam nobis ,
quae ad ve-

ram felicitatem ducat^ oftende; nequemedicum imi-

tare , qui aegrotum, de falute quaerentem , his ver-

bis dimittat: Fac^ ut convalescas : fed tu contra five

unum, five pauca quaedam principia exprome, quae

fatis fecunda fint ad ea nobis praecepta parienda,

quae in tantis hujus vitae perturbationibus procellis*

que fcopulos monflrent, quosvitemus, omnemque

vitae nofi:rae curfum ad fummum bonum adipifcen*

dum dirigant,

In hac igitur tanta tamque multiplici opinionum

inconfhntia , quae ad firma jacienda prima pulcher-

rimae difciplinae fundamenta non valuit ratio ac via,

eam nos deferamus, ac potius in naturam humanam,

in mentem nofl:ram veluti intremus, ibique excutia-

luus ea , quae lateant , veri omnisque cognitio-

nis humanae femina, inter quae fortasfe, uti cete-

rarum fcientiarum omnium, ita noftrae qüoque mo-
/' runi
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rum dodrinae prim^ initia elem^ntaque deprehende^

tnu$,

C A F U T IIL
^

De aaturd humand : ex qua quae prima vivendi

praecepta^ veraque principia doBrinae moralis

mcesfario confequantur^ ea aperiuntur^

Principiorum
, quae in humani mente latent, ia-

yeniendorum duplex via et ratio est. Nam primum

rerum humanarum cafus, mutationes ^ vicisfitudines,

hominumque aéliones fingulares, et res omnino in-

dividuales et efFedlas , quacque ante oculos funt

,

contemplamur, a quibus ad causfas , ad res univerfa-

ïes, ac tandem ad prima initia adfcendimus : fig
g

fenfibus progredimur ad rationem , quam viam ac

methodum plerique eruditiAnalyticam appellant (ƒ);

Wyttenbachius vero, fortasfe magis ad coi>-

fu^tudinem veterum, Syntheticam vocat (g): haec

in

e/) 's Gravesande Intred. ad Phihf, Lib. IL De Ls'

gica P. II, cap. 33 & 36. Er nest, Imt. DoSïr* Solide

ProL §. 32 & 33.

^S) DaNj W

y

TT enb ach, Legic, Part. III. cap. I^ §, 3.
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in primis Ariftoteli placuisfe creditur (i). Altera

via haec est, ut nos in mentem noftram ipfi intro*'

Ipiciamus, eam omni cogitatione pertraélantes excu»

tiamus , omnesque vires et facultates inveftigemus^

wt fic tandem inveniamus quaedam initia ac prima

clementa cognitionis humanae, a quibus profefti, or-J

dine et quafi per gradus, defcendamus ad fenfusJ

Haec fere Synthetica vocatur methodus , fed a

Wyttenbachio Analytica est nominata ; haec

Platoni praefertim probata est, et maxime ad do-;

élrinam proficit , quocirca nos quoque eam fequa-

mun

Ut igitur moralis hominum obligationis'primaf

principia, ut fontem, ex quo naturae decreta, vi-

vendi praecepta, legesque naturae omnes dimanant,'

inveniamus , mens nolira ad fe ipfa redeat, fuamque

naturam (ludiofe contempletur ; neque hanc vel il-

km modo ejus partem', nee hunc vel illum intcrio-

rem fenfum unum , fed omnem ejus naturae vim cc

rationem comprehendat, et, quanturn ad propofitum

nollrum pertinet, fumma diligentia perfequatur. Ita

animi noftri primos'motus, primas appetitiones de-

clina*

(Ji) Jac. Facciolati Rudim, log, pag. ï2, citat. a

Wyttenbachio d. 1. §. <?.
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clinationesque, ita naairae prima invitamenta cogno-

fcemus, primasque hauriemus notities, ac veluti ig-

niculos, e quibiis folis philofophia fuum lumen ac-

cendere potest. Sic demum eam vlam ingrediemur,

quaenos falfarum opinionum, quibus praeclara no-

lira difciplina tc'imdiu vexaca est , vanitate liberet , et

veluti e labyrintho fraiidum, fallaciarum , errorum-

que expediat, nosque tandem ad veros et iibercs ad*

ducac fontes, ex quibus cum prima, turn reliqua, quae

ex primis oriantur, officiorum praecepta posfint om-

niahauriri. Jureighur (ait Cicero Lib. V. De
FiniL Bon. et Mal, c. ii*) gravhftmi philofophi

initium fummi honi a natura petiverunt^ et illum

appetitum reviim ad naturam accommodatarum in^

generatum putaverunt omnibus
, qui conttnentur e&

commendatione naturae, Atque liaec ipfa est via et

ratio, quam in praeclaris de omni philofophia fcrip-

tis, in libris cum Academicarum, turn Tufculana-

rum Quaeflionum; in libris de Natura Dcorum; de

Finibus Bonorum etMalorum; de Officiis, quin in

ipfis libris de Oratore et réliquis Rhetoricis Cice-

ro conflanter tenuit; ubi praecepta praecepto-

ïumque max'me initia a natura hominis omnia du-

xit; et, quo diligenius veram illam^ fimplicem, nee

dum corrup.am depravatamque naturam cognofcerer,

uti ipfe ait, ad incunabula, ad pueros accesfic, in qui-

bus, veluti in fpeculis, eam naturam dicebat omnium

optirae
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optimecerni(0- Tanti ducis Jgitur nos fequemur ve-

ftigia, et, quo major verbis ornatus, fententlis auifto-

ritas, argumentis vis et ratio conftet, ipfius noftri

ducis crebro verba in medium afferemus. Quae ra-

tio eo minus reprehendenda est, quodprimi illi fen-

fus , primaeque notitiae , nifi vel propria noftrae

mentis contemplatione ^ vel praellantium virorum,

qui diligentius naturam humanam explorarunt, tefti«;

moniis, probari nullo modo posfunt.

Omnino naturaê humanae fumma dignitas est et

praeftantia. Neque enim homo tantum fenfus ex-

ternoshabet, rerum et mutationum, quae extra homi-

nem fant atque fiunt, nuncios ; non folum apta mem-

bra, quibus fe moveat, vitaeque necesfitates, com-

moditates, fuavitatesque permultas fibi paret: fed

inprimis admirabilis vis est mentis humanae , cujus

fi interiores recesfus ac latebras excutiamus , depre-

hen-

(0 „ Les principes de morale ne peuvent étre fondes, que

„fur la namre de rhomme, et fur fes relations. Lors qu*on

„ recherche les bafes , fur les quelles Ia morale repofe , on

„ doit employer tpus les moyens polïïbles de connoitre Ta-

„ gent et les eifets des aélions , aux quelles on veut prefcrire

^ des regies." P r e v o t s fur les methodes cfenfeigner la mo»

rak. Dans les Nouv. Memoir, de rAcadem. Roy. de Ber-

liH, 1780, pag. 414 & 415*
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hendimus in ea in csfe fenfus internos; inesfe infita^

quasiara notitias, vel notitiarum feintillas ; inesfe

prima cognofcendi initia , quae omnium arcium et

do&inarum principia atque eknienta funt. Nam
primum, fimul ut fuam ipfa mens noflra adem ia fe

convertat , fine externorum fenfuum omniumque

aliarum no'tionum ullo adjumento , ftatim fu^ue

ii)onte deprehendit , fecogitare, multa fe percipere,

muka in animo agitari, comparari, judicari, expeti,

repudiari , quorum omnium unusquisque ita fibi

confcius est^ ut prius a fe difcedere ipfe posfit, quam

ea nonfentire. Deiriceps complurium etiam, quae

lïlcro percipit, initiorum evidentia ac lumine fic mö-

vetur homo, ut, quam primum ea cogitet, iis as-

fentiri cogatur ,* ut nulla mercede, nulloque prae-

mio invitatus dubitare, nedum negare ea posfit , et,

qui contra velit dicere, eum plane non audiat, Ex
quo genere fequentia modo exemplorum loco com-

niemoremus: Nullam rem et esfe fimul et non esfe

posfe ; Nullam rem posfe fe ipfam efficere ; Causfam

omnem efFedlu priorem esfe; Quod non fit, agere

nihil posfe; Quae fint aequalia eidem, ea esfe ae-

qualia ipfa; Quae fint aequalia aequalibus, ea quo-

que aequalia ^s£(t'^ Totum qualibet parte fua ma-

jus ts^t ; Quamiibet partem minorem esfe toto

;

Aequalia fi adjiciantur aequalibus , fummas effici

aequales; Si inaequalia aequalibus addantur, fum-

ma9
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ttias nafci inaequales ; Duobus punélis non nif!

unam reélam lineatn posfe interjedlatn esfe, In-

ter duo punifla brevisrimam lineatn esfe , quaé

redla fit ; Duas Hneas reftas non pösfe fpatium cir-

cumfcribere , atque id genus alia : quae fère aut On-

tologica, aut Mathematica initia funt 5 quaeque hic

Omnia enarrare non tiecesfe est. Ex diverfo auteni

genere, nee minus tarnen evidentia haec funt: Sa»

tias esfe, interire, quod vilius fit, quam quod prae^

ftantius; et, ü paria fint, interire pauca, quam multa;

Partes non posfe falvas èsfe, hifi totum falvum fit et

incolume; Facilius totum parte, quam parteiii toto

carere. Huc etiam volens referariij unumquemqué

hominem, fi ad feredeat, fentire, debilem fibi Im^

becillamque naturam es^e , atque a majori quadam

potefi:ate , qualiscumque demum lila fit, pendere:

ex quo puerorüm metus in folitudine terröresque

in tenebris exfifl:unt, qui faepe tahti funt , ut pluri^

mis etiam in confirmatcl aetate adhaerefcant,

Hujusmodi igitur et fimih'a funt initia permulta^

hae primae notitiae , quas vi quadam interiori ita

fentiunt omnes homines , ita perfpiciunt, ac fponte

fil^ pröfitentur, ut, qui repugnet aut dubitét, pro ^

pertinaci homine vel pro imbecillo habeator. Haed

femina funt omnis cognitionis, uti Cicero faepe^j

et S ENE CA quoque (*) vocafunt; hi parvi iiü ig-

go £pf% 120.
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ïiiculi, a quibus, ab ipla natura meiiti noflrae ingö^

neratis, experientiae et rationis ope , Arithmetica,

Geometria, Phyfica, Logica, ceterae artes dodlri-

naeque omnes natae funt, et propter quos etiam for*

tasfe homo Platoni non tam difcere, quam magis

meminisfe vifus est* Atque lias ipfas notitias , aut

,

ü quis malit , harnm notitiarum fimiilacra in ipfis

quoque beftiis cernimus. Quis enim, araneae quam

feite retia fua conficiant atque ad mufcas captandas

expandant, ignorat? Quis formicarum induflriam,

quis apium , ut ita dicam , ingenium non admiratur

;

quarum providêntiam, artificium, omnesqué laudes

ViRGiLius Georgië. Lib. IV, vs. 148. et feqq^^

et VS. 218. et feqq. praeclare cecinit ? Aut quis ab

ejusmodi, quae diximus , vel fimilibus initiis tantaiïi

proficifci folertiam inficietur?

Atque haec^fere ad contemplationem pertinent:

ijunc vero ea potius, quae hominem vel ad appe*

tendum vel ad declinandum, et omnino ad agendum

vel omlttendum movenc, expendamus : quippe quae

propofito noflro funt conjunéliora.

ïé Primum igitur homo non fe tantum esfe

fentit, fed, quemadmodum cetera animantia omnia^

ifa ipfe eo fenfu valde deledatur , ac nihil ardentius

expetit, quam ut pergat illud fentire ; quocirca fugit

interitum, et a nuUa re magis abhorret quam a mor-

1%
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te , quae ei naturae disfolütio videtur. Neque esfë

tantum cupit homo , fed quam optiiiie afFeélus esfe^

Ut nemo fit, qui, quo modo fe habeat, iiihil fu^ inte-

resfe èenfeat; Itaque fibi quisque vehementer carui

fest, diligit fe ipfe , diligit partes fuas omnes, iiequë

omnia tantum pericula, omnesque injurias repellit,

tt quoad potest fe contra hoflem defendit ; fed

ttiam in eo laborat, tit fibi necesfaïia ad vitam fus-

tentandam et commodam fuavemque eflSciendam ad-

jumenta undique comparet, damnaque et noxia quae»^

Vis fugiat. Atque hunc locum, a nobis ita brevitei^

inodö eommemoratum^ Ciceronis quibusdam fen*

tentiis confirmemus atque ornemus* Omne animaï^

{inquit Lib. V. de Finib, cap. 9.) fe ipfum dtUgity

lac fimul^ ut ortum est^ id ügit^ uv fe conferv- i^ quod

ei hic pnmus ad omnem vitam tuendam appetltus a

natura datur. Porro docet : omnem naturam esfs

fut confervatricem , idque hahere propofitum , qua/i

frnem et extremum^ fe ut cujiodiat , quam in optimi^

fui generis ftatu. Et cap. 10 : Qui potest intelligi

ma cogitariy esfe aïiquod snifnal ^ quiyd fe oderitf

res enim concurrent contrariae— Neque enim^

fi nonnuUi reperiuntur , qui aut laqiieos , a ut alid

txitia quaerant inimicus ipfe fthi putandut

est ; fed alii dolore moventur , alïi cüpiditate , iret*

cundid etiam multi efferuntur , et^ cum in mald
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fcientes irruunt , tamtn fe optime phi confukre ar^

hitrantur.—. Quare , quotiescumque dicetur

male de fe quis mereriy fibique esfe inimkus atque

hostis^ vitam denique fugere ; intelligatur^ aliquam

fubesfe causfam , ut ex eo ipfo posfït intelligi^^ fibi

quemque carum esfe (/).

Atque hoc ftüdium, qüo quisque fe maxime di»

ligit, cum ad corpus pertinet, turn ad animum. Nam
primum expetunt homincs corporis valetudinem,

membrorumque et fenfuum integritatem, adeo ut, fi

qua in membris prava, aut debilitata, aut imminuta

funt, ea fanari cupiant, multamque moleftiam cura-

tionis causf^ perpetiantur; vel, fi pars quaedam cor-

poris fanguine et tanquam fpiritu carere coepit, ut

nequeat fanari, vel, fi gangraeni corrupta nocet re-

liquis partibus corporis , aut vitae periculum affert,

eam partem etiam cum fummo dolore amputandam

tradant, ut reliquum corpus et vitam confervent^;;^)»

Deinde in animis hominum innatus est fummus cog-

nitionis amor, quo fit, ut nihil homini veritatis luce

dulcius

(/) Confer. Cicero Lib. II* De Finib, 35. III. 5. V-

p— 13. I. De offic, 4. Pope Esfai on Man, Ep. UI. v».

i5p — 283.

ifH) Cicero V. Di Finib, 17.
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dulcius fit (ri) : qui cognofcendi amor jam in pueris

tantus lucet , ut requirant , et aliqiiid fe fcire ge-

fliant , et ne verfaeribus quidem a contemplandis

rebus perquirendisque deterreantur ; cum aetate ve-

ro ita adolefcit, ut pauci fint, qui tam agrefl:ibus in-

llitutis vivant, aut contra fl:udia naturae tam vehe-

menter obduruerint, ut a rebus cognitu dignis ab-

horreant (0). Qui ingenuis ftudiis atque artibus

deleSiantur^ nonne videmus eos nee valetudinis ^ nee

rei familiaris habere rationem ? omniaque perpetiy

ipfd cognitione et feientid captos , et cum maximis

curis et laboribus compenfare eam , quam ex difcen*

do capianty voluptatem? Haec Cicero Lib. V.

De Finib. c. 18, , additque cap. feq. Quem enim

ardorem ftudii cenjetis fuisfe in Archimede
, qui^

dum in pulvere quaedam defcribit attentius , ne pa^

triam quidem captam esfe fenferit? Quantum Ari"

fioxeni ingenium confumtum videmus in muftcis ?

Quo ftudio Ariftophanem putamus aetatem in litte^

ris duxisfe? Quid de Pphagor4? Qtdd de Platone

aut Democrito loquar , a quibus propter difcendi cu-^

piditatcm yidemus , ultimas terras esfe p^ragratas ?

Qtias

(n) Cicero Academ. Quaefl, Lib. IV. c. 10. & 41, ^
V. De Finib. \%.

Qê) CiC£ftQ Lib. IIL De Finib* cap. lï..

E 3
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Quae qut non videjit^ nihil umquam cognitione dlg^

num amaverunt. Obfervat tandem Cice^io: Ipfi

enlm quaeramus a mbis , Jicllarum motus^ contem-

plationesque rerum cockfiium , eorumque omnium^

qua,t naturae ohfcuritate occultantar , cognitiones

quemadmodum nos movcant : et quae reliqiia ibi

praeclare difput^ntur, kaque in ipfi noftrae men-

tis nature, ipfisque in rebus
,
quae difcuntur et cog-

jiofcuntur , infunt invitamenta
, quibus ad cogno-

fcendum difcendumque movemur, ut animi cultMS %

iapientibus quafi quidam necesfarius humanitatis ci-

t»us vare fit exiftimatus.

Atque haec vis animi etiam causfa est , cur ho-

inp plerumque aliqiiid agere cupiat , neque ull4

conditione quietem ftmpiternam posfit pati , fed ita

requietis et laboris expetat vicisfitudines j ut liben-

ter aquiete ad laborem, a labore ad quietem trans-

eat, Itaque ne infantes quidem conquiefcere posfe

vWemus , fed lufibnibus vel laboribus deledlari;

quae agendi cupiditas cum aetate fic adolefcit, ut

rerum gerendarum causfa homines fummas curas,

follicitudines , vigilias perferant (/> ). Et, quo ma-

gis, quae cuique arrideant, ea agere posfit , fummo

- - libqr-

(^) Cicero Lib. V. Be Fmb, q. 19^ 20,
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libertatis ftudio homo ducitur , quam etiam molefle

fert imminui atqiie coërceri : neque enim parum

cjus interest, quid agat, neque libenter, fi quicï

agerevelit, cohiberi fe fentit. Qnae quidem omnia

naturae iludia ,
quomodo , a parvis initüs coepta,

progrediantur et crefcant, id eximio loco expresfit

Cicero Lib. V. de Finih, c, 15. quem quin ad-*

fcribarti, mihi temperare nequeo : Parvi enimprU

mo ortu fia jacent , tanquam omnino fine animo fmt^

Cum autem paullulum firmitatis accesferit ; et anU

mo utuntur et fenfibus ; connitunturque , ut fefe en»

gant^ et manibus utantur ^ et eos agnofcunt ^ a quU

hus educantur : deinde aequalibus deleSiantur^ liben-

terquefe cum hts congregant\ dantque je ad {uden^

dum ; fabellarumque auditione duamtur : deque eo^

quodipps fupèrat\ aliis gratificari volunt: animad^.

i^ertuntque ea
^ quae demi fiunt ^ curiofius ; inci-^

piuntque commentari aliquid et dijeere ; et eorum ,

quos vident^ volunt non ignorare nomina: quibus'^

que rebus cum aequalibus deeertant
^ fivincunt^ ef-

feruntfe laetitia; vi&i debilitantur , animosque de^

mittunt.

Horum vero omnium, quae fic de nature homi*

nis, eoque ftudio, quo fe quisque maxime diligit,

difputavimus, hic exitus, baec conclufio est: natura

homines ferri ad corpus fuum, ad corporis membraf

E 4 tueu^
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tiienda; ad animum variarum rerum cognitione in«

ftruendum; ad vitam denique copfervandam atqua

ita tranfigendam , ut fuftineatur rerum necesfaria-

rum, utilium et jucundarum qu^am copii, fitque

omnibus corpons et animi bonis, quo.ad fieri potest,

cxpleta.(^). Ex qua natura hui;nanaj quam quidem

qui neget eripiatque homjni, continup hominem ex

homine tollat, ultro ac necesfario haec prima lex,

hoc primum praeceptum, atqu^ adeo principium,

^i naturae apprime confentaneunj , exoritur.

5, Unumquemque hominem nature obliga-

^5 turn esfe ad corpus , ad corporis membra,

5, ad animum, ad vitam ac totum flatum fuum,

^ tuendum, ut vitam, quam natura expetit,

,5 quoad ejus fieri potest , beatisfmiam posfit

5, tranfigere : itaque obligatum esfe ad omnia,

5, quae huic primo praecepto, , five principia

^> confequentia flut (r),"

Atque

(jj) Hanc naturae humanae imam part^m, non omijem na-

buram hyraanam, fecuti funt illi philofophi, qui a fuj amorcj^

a beatae vitae ftudio, vivendi praecepta omnia duc^re volue-„

runt. Sic quoque, C AM peel Enquiry into the Original *ƒ

Moral Ftrtue. Lond. 1734,

CO Quae huic homlnum fludïo naturali confentanea funt,

utilia fere dicuntur, de quibus ita Cicero Lib. III. Dt
u c, %Zf „Omnes cnim cxp^tiinus udlitatenij ad earaqup.

,,rapimiir,^
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Atque hiijus priiiclpis legis flve principii vis et

necesfitasuiücuique ultro debet perfpicua esfe; ne-

que enim hic aut cum fcepticis nobis nunc res est,

aut, quae fupra de mathematicae evidentiae rationa,

quae ad morum doélrinam fruftra requiritur, dlsfe^

luimus , hic repetenda fiint. Itaque jam co quis-r

que compellitiir, uc, vel, quam diximus, naturam

humanam totam neget, quod fane abfurdum fit; vel,

quae ex e^ natura, ex ipfis hominum fenfibus , in-»

flinélibus, primisque naturae initiis necesfario con-

fequatur, eam veram, primam, perfpicuamque na^

turae legeni ^^^o. , nobis ultro concedat, Neque

mme fuipicor, fora quemquam, qui etiamnum in-

flet, utcumqua jam effeólum fit,' ad corpus, 'ad cor-^

poris membra , ad animum , ad vitani tuendam hö^

ïijiinem ipfa prima natura^ lege obftriftum QSÏk'j

nondum liquere tarnen, quaenam illa fmt, quae ad

eam ram omnem? ad fummum illud officium expleii'

^um valeant. Neque enim , quid ad nutriendunx

9orpus, ad valetudinem aut confervandam aut in-

flaurandam, idonenm fit, quid utilium rerum ver^.

^pgnitione ornet animuui , id valde ad doélrinani

morumj

„rapimur, cec facere aliter ullo modo polTumus: nam quis

5^efl:, qui utilia fugiat? aut quis potius, qui ea non iludio-

^filïïme perfcquatur?"

E 5
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morum , fed vel ad quotidianam experientiam

iifumque, vel ad alias magis difciplinavS , ad Phyfi-

cam, ad Medicinam, et, quod ad animum attinet,

ad Logicam pertinet : quemadmodum jam fupra no-

tavimiis, utcumque conftat, nd morbum quemdam

fanfindum refrigerantia necesfaria esfe , aliam adhuc

rem esfe, aliamque artem, docere, quaenam illae

fint herbae, olera, fruges, quae ejusmodi vim, qua-

lis ad fanandum requiratur^ habeant,

Haec igitur, quam diximus, fit prima lex, fit

primum praeceptum ac principium, ex quo non om-

nia quidem officia hominiim , fed ea certe , quae

unumquemque homintm erga fe ipfum explere opor-

tet, exoriantur.

II. Secundo, non fe' tantum ipfe diligit ho-

mo, fed praeter fui amorem ei ingenerata est incre-

dibilis quaedam benevolentia erga alios, cujus ea vis

est, ut non fuis tantum bonis deleétetur ac malis

doleat, , fed aliorum etiam cum voluptatem , turn

dolorem, omnemque felicitatem ac miferiam partici-

pet ; ut cum lacrymantibus fere collacrymetur, et cum

laetantibus laetetur ipfe ; quin ut abhorreat ^b om-

nium aliorum, etiam brutorum animantium, dolore (O.

Hic

(5) „ Py crois (dans rnme humaine) appercevoir deux prin-

^ cipes anterieur a la raifon , ^onc l'ua nous interefle a nous
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Hic fenfus Igimv hominem ex fe ipfo veluti in alios

transfert (t), ut, quemadmodum bi affeéli fint, ipfe

- perinde quodammodo fe afFici fentiat. Itaque fua^

visfimum est, alios ctim fdices videre, timi inpri-

«lis felices efFecisfe (f/). Impelhintur natura homU

nes^ inquit diligentisfimus humanae iiaturae invefli-

gator

^ même, et rnntre nous ihfpire une repugnaiite naturelle ï. voir

^jperir ou foufFrir tout être fenfible et principalement iiosfem-?

jjjblables." Rousseau Difc, fur Vorig, de l'Inegal. Préf,

pag. XXXI. Ex quo, quantum niitume repugner, etiani bellias

fine neceiïttate vexare et crudelius habere, ultro appnret. Ita-

que nulla caiifla fuit, cur philofophi de foute officiorum ergs:

bruta laborarenc»

(O j^Mais lorsque Têrre aaif ell doué du principe moral,

„ qui Ie tranfporte , pour ainfi dire , dans d'autres ètres , et le^

5, fait fentir, fouffrir, et jouir poür eux, cette adivité acquiert'

,^un ton de nobleOe et de grandeur, propörtionné a Tétendue

5^ et è la delicateiïe du principe moral dans eet être." Hem-
S t E RH. Arijleé, pag. 1 24. Vid. Toussaint viri cl. fcrip-*

tio De commiferatione in comment. Academiae Regiae Berol.

X763. Conf. HuTCHES. Inquiry into thé Origin, of
Qur Ideas of Beauty and virtue, Tom. II. Se(5t< IV, Art. i.

(z/) „Cefl: ce principe moral,. par Ie quel un Individu s^i*

5^dentifië en quelque fn^on avec un autre eflence, par Ie quel

5^ il fent , ce qu'un autre fent , et qu'il fait fe contempler foi-

5, même, pour ainfi dire, du ceatre d'un autre Individu C'eft

„dela, que naiflent les fenfations de commiferation , de jufti-

„ce, de devoir, devertus, de vices et de toutes les qualités,

„ qui diftinguent fhomme de i'aiiimal , et par Ie ^uel il tienc

«au



^6 Differtatio de Principiis Do&rinaê moruml

gator Cicero Lib. V. De Firah. cap. 15. (v), ut

prodesfe velint , quam plurimis : Ex qua animi aife-

élione probitatém, referendae gratiae fludium, ma*

gnitudinem animi et generofitatem aliasque eximias

virtutcs repetit, ac tellamenta quoque commenda'»

tionesque morientium docet natas esfe (w').

Atque hinc inprlmis eorum officiorum exfiffit ge-

nius , quod fine noflro damno atque ignotis etiam

prae^

ji,au principe legisladf de runivers.'* Hemsterh, yirij?é€,

pag. 107.

„Mais, quand la force d'une ame expenfive m'identifie

„nvec mou femblable, et que je me fens, pour ainfi dire, en

„ lui ; c'ell , pour ne pas fouffrir , que ]e ne veux pas
, qu'il

„ fouffre , je m'interefle a lui , pour Tamour de moi , et la rai-

^fon du precepte C^'agir avec autrui comme nous vouions

^qu'on agiffe avec nous) eft dans Ia nature elle meme, qui

^m'infpire Ie defir de mon bien être en quelque lieUj que je

^me fente exüfter, D'ou je conclus, qu'il n'eft pas vrai, que

„les preceptes de Ia loi naturelle foient fondés fur la raifoa

„ feule : ïls ont une bafe plus folide & plus fure. L'amour des

„hommes derivé de Tamour de foi efl: Ie principe de la juftice

,,humniue." ^ Rousseau Emt/e. Tom- II. pag. 243. in no,,

tis. Ed. d'Amfl. 1762. vid. ib. Tom. III. pag. p2. (5c feq^i.

00 Vid. ib. cap. 18 — 22.

(w') Cicero Lib. I. De Le^ib* c. 12.
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praeflatur, quod ah Ennio pofitum in una re^ trans*

ferri ad muhas posfe Cicero teftatur Lib. L Ds^

offic, c. \6.

Homo 5 qul erfanti comiter monfiat vlam^

Qua/i lumen de fuo lumine accendat^ facit:

Nihilo minus ipfi ut lücèat , cum illi accenderlti

Una ex re^ inquit Cïceko, fatis praeclpimr^

ut quidquidfine detrimento posfit commodariy id tri^

huatur vel ignoto. Ex quo funt illa communia:

Non prohibere aqud profluente ; Patl ah igne igneni

capere^ fi quis velit ; Confilium fidele deliheranti da-

re. Quod fi quaedam necesfitudines accedant, quae

nos ardius cum nonnullis hominibus devinciant, ne-

cesfeest, ut ipfius vis benevolentiae crefcat , quae,

cetera fi fint paria, major est inter parentes et libe-

jros ,
quam inter fratres et forores , atque a fummo

veluti gradu adconlanguineos, necesfarios, amicos,

vicinos , cives ac peregrihos tandem defcendit (x)*

Attamen tantus faepe liujus benevolentiae fenfus est,

ut profimus etiam hofti. Ita Pyrrhus fine lutro cap-

tivos

(jx)
,j
Quamqnam confirmatur amor et beneficio accepto et

„ftudio perfpeflo, et confuetudine adjun<5ta: quibus rebus ad

„illum prirnum motuin animi et amoris adhibitis, admirabilis

^quaedam exardefcit benevolentiae magnitudo," Cicero
})t Amk, eap. p.

i
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tivos remittebat ad confulem RomanumFabriciunl^

et contrk Fabricius Pyrrhum moenibus jam imminen-

tem monuit, caveret fibi a niedico, qui necare euiil

vellet venenö. Nos enim ad.facra Idaea accipien-

da optimum virum delegimus; nos tutores mifimm

regibus ; nofiri imperatores pro falute patriae fua

capita deyoverunt; nojiri conjules regem inimicisfi^

mum moenibusjam apprapinquantetn monuerunt ^ a

'yeneno caveret. Cicero Lib. V. De Finib, c. 22;

Quin hic benevolentiae et amoriSj atque etiam gra-

ti animi fenfus favet etiam, primum iis , quorum non

nifi recordatio quaedam nobisfuperest, ut nemo fa-

cile, quam morienti fidem dedit 5 fallat; nemo mor*

tui amici famaiii non adverfus obtreftatoris calum-

hias defendat. Hinc eximiis viris llatuae ponun-

tur , vel aliis amplisfimis monumentis eorum memo-

lia ad pofteritatem confecratur; hinc omnibus aetati-»

bus tam religiofa jura mortuis tributa funt (3;); hinc

igitur pietas, humatio, fepultura reiiquaque officia er-

ga defunftorum manes funt profeéla, de quo genere

toto perquam laborarunt erliditi. Adeo falfa vox

eorum putanda est
,

qui nihil ad mortuos pertinere^

neque eorum uM nos cura moveri arbitrentur (z)i

Deinde

(j) Cicero De Amic, c* 4»

(s) Cicero Tufcul. Quaefl. Lib. I. cnp. 43. et feci^

Confcr. idem Lib. IL De Finih. cap. 31. de Epkura.
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Deinde favet etiam hic fenfus pofleris : qiiod cuni

fex aliis rebus permultis apparetV turn ex eo ,
quod*

nifi vel depravatio quaedam infignis accedat, vel

mors inopinata aliquem opprimat , nemo moriens^

Verbi gratia , facile occuket , fi quod fcire fe putet,

falutare remedium , ad morbum quemdam fanandum,

vel dolorem levandum : et, fi quandoque contra fiat,

id ab omnibus valde vitupei:atur (^).

Sed haec benevolentia erga alios adeo faepe effi-

cax est, ut cum proprio quoque detrimento, quiri

cum noflro interitu, aliis prodesfe cupiamus. Nonne

pro Orefle Pylades mori voluit? Decii, Codri, Co*

elites nonne pro civibus fuis certisfimae fe morti vel

mortis periculo obtulerunt? Multique eximii heroës

nonne in virtutis certaraen venientes , ut aliis pro-

desfent, omnes fortunae motus leves et imbecillos

putarunt ? Atque ut tauris datum est , ut pro vitulis

contra leones fummd vi impetuque contendant: fic

it^ qui valent opihus^ atque idfacere posfunp ^ ut dè-

Hercule et de Libero accepimus , ad j'ervandiïm ge*

fius hominum natura incitantur. Cicero Lib.

III. Le Finib. cap. 20.

Quod

(a) ,jMihi autem non minori curae eft (mquit Laelius
ji,apud CiCERONEM de Amic, c. 12. in fine), qualis res-

fy publica poft mortem meam futura fit , quam quaiis hoaie
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Quod fi, quemadmodum docuimus, erg'a ipfuni

hoflem etiam valet benevolentia, qiianta ejus vis esfé

debet in eum, qui, ex ipfius hujus virtiitis fenfu^

mibi prior prófuït? qui auxit vitae ccmimoda? qui

eonjugem
,

qui liberos prope pereuntes mihi reddi-

dit? qui latronum me periculo, dura fervitute^ et in-

hiimani höflis crudelitate liberavit? Ex quo grati

animi fenfus exfiilit, eujus tanta est efficacia, ut in-

grato homine nihil turpius, nihil foedius, nihil ab-

jeélius exiftimetur. Neque enim ulla benevolentia

erga alios ab eo fperanda est, qui ne quidem vicisfi-

tudinem praeftitit beneficiorum, nullasque gratias re-

tulit, aut referre voluit. Quapropter, fi verum est,

quod fupra difputavimus , quae aecedant neceffitu-

dincs, eas infigniter vim confirmare naturalis bene^

volentiae, quantum ea aceeptis beneficiis augeri de-

beat, ignorari nequit : quo magis iterum mirer^

quid causlae fit , cur philofophi quidam eöntende-

rent, grati animi officium fentiri posfe, at ejus officii

causfam demonflrari nullam posfe-

Itaque illumj quem fupra explieui , amorem fuly

quo quisque maxime ducitur, Natura fapienter tem-

peravit praeclaro fenfu benevokntiae et amoris erga

alios, aquo humanitas, comitas, liberalitas et fimi-

les eximiae virtutes exoriuntur. Ex hoc nafcitm\

ut etiam communis homi/nim inter homines natura'

lis
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iis fit commendatio , ut oporteat hominem ah homU

ne^ propter id ipfum y quod homo fit ^ non alienum

yïderi. Cicero Lib. IlI. de FMb, c. 19. E^

ad participandum alium ah alio communieandum^^

que inter omnes jusy nos natura esjefa&os. 1 d e bh

Lib. I. De Legib. 12. Ac tantum hunc fenfum,

atque ita omnibus hominibus natura infitum judicat

Cicero, ut non eorummodo, utiapparuit, nos

faepe mifereat, quos nunquam vidimus, veluti fi Re-

guli cafum legamus (^)^ fed ut idem Cicero L. L
De Legib, c. 11. graviter roget : Quae natio non

comitatem ^ non benignitatem^ non gratum animum

et beneficii memorem diligat ? Quae fuperbos , qua^

maleficQSy quae ingratos non afpernetur?

Neque

O) »Q^^Js ^^> ^"i C. Fabricii, M. Ciirii non cum caritate

„aliqud et benevolentid memoriam ufurpet, quos nunquam vi-

5, derit? Quis autem efl, qui Tarquinium Superbum , qui Sp.

,,Cafïïum, Sp. Maelium non oderit? Cum duobus ducibus de

„imperio in Italië decertatura, Pyrrho ei Hannibale: ab altero

^propter probitatem ejus, non nimis alienos animos habemus,

„alterum propter crudelitatem femper haec civitas oderit,'*

Cicero De Amic. c. 8. Itaque vere Rousseau EahUc

Tom. III. pag. 93. & feqq. ubi pag. p6. „Il nous importe

„ furement fort peu , qu'un homme ait été mechant ou jufte

,

„ il y a deux mille ans ; et cependant Ie même interêt nou$

„ aiFeéte, dans rhilloire rncienne , que ü tout cela s'etoit palfij

„ de nos jours.** ^
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> . Nequehic fufpicor fore ,
qtii bellorum hic nobis

cruclelitatem, multaque hominum tetra diritate fa-

ciiiora forte objiciant , iisque infirmare plane

,

qiiem nos benevolentiae erga alios fenfum humanae

naturae tribuimus , fibi videantur. Etfi enim pro

. tëmporibus interdum vehementioribus animi pertur-

bationibiis obfcurari hunc fenfum et paullisper op-

primi posfe concedimus , univerfe tarnen ac totum

divelli ab homine posfe, minime nos flatuimus (c).

Ét 5 quae iracundiae, difcordiarum , crudelitatis at-

que inhumanitatis exèmpla afFeruntur, non ea inhu-

mana

(c) „ Mais quelque foit Ie nombre des mêchans fur la terre,

„il eft peil de ces ames cadavreufes , devenues infenfibles,

„hors leur interêt, ^ tout ce qui eft jufte et bon. L'iniquité

„neplait, qu'aiitant, qu'on en profite; dans tout Ie refte, on

„veut, que l'innocent foit protégé. Voit-ondans une ruë ou

„ fur un cherain quelque dfte de violence et d'injuftice ; a l'in-

5, ftant un mouvement de colere , et d'indignation s'eleve au

„fond du coeur, et nous porte a prendre Ia defenfe de 1'op-

„ prime ; mais un devoir plus preflant nous retient, et les loix

„nous ótent Ie droit, de proteger Tinnocence. Enfin

„l*on a, malgrè foi, pitié des infortunés; quand on eft temoin

„ de leur mal, on en foufFre : les plus pervers ne fauroient per-

„ dre tout ^ fait ce penchant : fouvent il les mêt en contra-

„ diétions avec eux memes. Le voleur , qui depouille les

„ palTans, couvre encore la nudité du pauvre, et le plus feroce

„aflaffin foutient un homme tombant en defaillance." Rous-

«EAü^/wVtf Tom. III. pag. ys — p^.
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tnatia dicantuir, fi confentiant naturae humanae, nee

ea magis, quem defendimus, benevolentiae fenfuin

toUunt, quam autocheiriae exempla probent, nuUo

vitae tuendae fludio homines duci. Tandem , cui

unquam perpetrata ab hominibus feelera eam vim

habere vifa font, ut nulliim hominibus infitum fen*

fummoral^m, nullam recle faélorum tranquiilam et

fuavem, male faélorum moleftam gravemque con*

fcientiam esFe, ftatueret ?

Itaque ex hoc etiam homiriuni naturali amore tt^

ga alios , ex hujus benevolentiae et mifedeordiaö

fenfu, qui negari nequit , quen> tot vitae exempla ^

tot fapientium virorum fides ét tëftimonia , queiii

denique fua quemqüe propria éxperientia, cogitatio

et mens, ?l eam exploret, docent (i) ; hanc ego jure

priilcipem legem alteram, hoc aliud principium, offi-

ciorumque erga aliös ^ homines fundamentum üiihl

efficere videor: ^''^,

t • - » 6 ?

Hom^i'>

(jf) Quemadmodutn alii foliim fui amorenij ita duMBER*
LANDUS, contra Hobbefmm dimicans, unam hanc benevö»

lentiam tahquam principium aflumfit, ex quo omnem éo^xi-^

nam morum effieeret. In qüara quoque fentemiam cuiü

ftlii, tum HüTCfiEsaNUs proclives videntuir

F %
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5, Hominem quoque natura obftriélum esfc

„ ad ceterorum etiam hominum corpus, cor-

„ poris membra, animum, vitam, totumque

,, ftatum tuendum , ut, quoad ejus fieri potest,

„ vitam illi beatiffimam degant : itaque fimul

5, obligatum esfe ad omnia , quae ex hoc prin-

5, cipio necesfario confequantur."

Haec vero lex quin ultro etiam ac necesfario ex

liumana natud exfiftat, negari nequit: ut vel pro-

banda haec lex fit, vel eo deveniendum levitatis, ut,

illa natura tota rejiciatur.

III. Tertio, ut cetera animantia, ita homo

hoc a nature habet , ut a vita folitaria abhorreat , ut

amet congregationes confociationesque cum aliis.

Natura nihilfoUtarhnn amat, femperque^ ad ali-^

quid adminiculum annititur. Cicero Be Amic.

c. ^13. Et nemo in folitudine vitam agere velit ^ nc

cum infinitd quidem voluptatum abundantid, Lib.

111. de Finih, c. 20. Atque hunc focietatis ap-

petitum inprimis confirmant augentque vehementer

fumma illa propenfio ac voluntas adjungendi fibi con-

jugem, tenerrimus erga prolem amor, ejusque non

procreandae modo , fed etiam nutriendae educandae-

que lludium: a quo initio profe&am communem hu'^

mant generis focietatem perfequimur, ' Neque

vero haec inter fe congruere posfcnt^ ut natura et

pr9^
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procreari vellet , et diligi procreatos non curaret*

Cicero Lib. IIL Be Finib. c. 19. Atque etiam

in beftiis hujus naturae et amoris vim perfpicimus,

quarum in foetu et in educatione laborem cum cer-

nimus, naturae ipfius vocem audire videmur. Ita-

que gallinae non nutriunt modo pullos fuos, atque

invitant ad pabulum, a quo fibi ipfae temperant, fed

pro falute pullorum vitam quoque fummis periculis

objiciunt, neque dubitant cum fortiori multo hofte

certare {e), Quin etiam in amore conjugali conftan-

tiae
,

qualcm et homines amant , et liberorum edu-

catio omnino requirit, fimilitudinem in quibusdam

befliis, veluti in coiumbis, cernimus. Ab his vero

initiis, fenfibus, propenfionibus atque inftinélibus,

(neque enim interest, quo verbo utamur), ab his

igitur initiis , ut omnia breviter compleélar, frater*

nitates, confanguinitates , affinitates, cognationes,

familiae, ftirpes, amicitiae, vicinitates, oppida, ur-

bes,

CO j>
Quapropter a nature mihi videtur potius, quam ab indli

j^ gentié, ona amicitia, et applicatione magis animi cum quodam

„fenfu araandi, quam cogitatione, quantum illa res utüitatis

„effet habitura. Quod quidem quale fit, etiam in beftiis qui'

'^busdam animadverti potest: quae ex fe natos ita amant, ad

^ quoddam tempus, et ab eis ita amantur, ut facile earum fen-

^fus appareat: quod in homine n\ulto eft evidentius." Cice*

RO /)tf Amk. cap. 8. et De Finib. Lib. II. cap. 33. N. io^.

F 3
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bes 5 civitates deniqne ac gentes exftiterunt (ƒ)

:

Quae nata a primo fatu , quo a procreatorihiis nati

4lliguntur^ et tota domus conjugio et fiirpe conjuU'

gitufy ferpit fenfim foras , cognationihus primum ,

deinde amicitüs ^ post vicinïtatibus ^ turn civibus et

iis^ qui publice focii atque amicl funt: deinde totius

complexu gentis humanae. Cicero Lib. V. D^
]Finib. c. 23. -

Sentit igiturhomo, folum fe neque esfe , neqiie

esfe posfe^ fed conjunclum primum cum fuis et pro-

ximis , deinceps cum ceteris hominibus , ac tandem

jcumuniverfo genere humano 5 cum quo, tanquaii

pars cum toto , naturae vinculo , est copulatus.

Quamobrem, etfi quisque fe maxime diligit, non fe

tarnen unum diligit , fed ducitur etiam fenfu bene-'

volentiae et fludio erga alios homines fingulos ; du-

citur etiam vehenientiffimo appetitu focietatis , quae

homini fic est necesfaria, ut, qui forte a prima in-

fantia in folitudine inter feras beflias vixerint homi-

Xies, brutorum fere fimiles fint reperti. Socialis igi-

tur vitae fumma est neceffitas, non modo infantibus,

yt a parentibus nutriantur, curentur, et conferven-

tur,

(ƒ) Confer. CtGERO De Jmlc, c, 5. Nihil eit enim ap'

^f^étentiin fut jimilium^ vihil rafacius, quam natura^ Ibid,
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tur, donec adolefcant; fed etiam hominibus confir-

matae jam aetatis , ad vitae fibi praefidia faciliiis pa-

randa, atque ejus commoditates fuavitatesque mu-

tuis auxiliis augendas ig) : ac fenibus denique, quo-

rum infirmitatem fulciant juniores ac fuftineant.

Homo igitur vehementiffimo fludio focietatis duci»

tur, neque fine edviiam fatis commode ducere potest.

At, cum nulla conftet focietas , nifi , qiiae pro cujus-

que confociationis natura ad fuilentandam focieta-

tem requirantur adjumenta, ea pro fuo etiam munere

et facultaté quisque focius in commune conferat, hu-

jus erga focietatem ofEcii neceffitate homo plane est

devinélus. Praeterea fentit etiam homo , cum to-

tum praeftantius fit fijaparte, et, quod praeftantius

fit, ejus praecipuam curam esfe ac tutelam oporteat;

aduniverfae quidem focietatis falutem pertinere, ut

partes, quoad fieri poffit, falvae fint, at univerfita-

tis falutem partium incolumitati multo t^ï.t antepo-

nendam. Et hoc quidem omnis conjunftionis hu-

manae pfficiorumque focialium praecipuum fun-

damentum est , fine quo confl:are nulla potest fo-

cietas (Ji) : attamen , cum ex aliis principiis
, quibus

fua

C^) Confer. Cicero Lib. II. De offic, c. 4.

(Ji) Ut non intelligam , quid fibi velint , qui aliquando ne-

fcnt, publicam falutem omnis confociationis fupremam legem

F 4 efle.
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fua cuique propria feliciras unice propofita esf, liujus

officii neceffitas non posfet effici, hic locus admodum

vexavit philofophos,

Atque hujus etiam fenfus propenfionisque tanta

vis est, uc in ipfis bruiis illius fimukcra occurrant.

Itemque formicae , apcs , ciconiae , aliorum etiam

causjd quaedam faciuitt : multo magis haec conjun-

6iio est hominis : itaque itaturd [umus apti ad coe^

tus^ cd conciliay ad civitates. Cicero Lib. III.

De Finib. c. 19. Omnino praeclara funt, quae ibi-

dem fequuntur, et apra ad confirmandum, quod dixi-

mus, hominem non per fe folum exfiftere, led, tan-

quam partem, esfe conjunöum cum toto genere hu-

mane, omnique hac rerum univerfnate. Mundum
outem cenfent Stoici^ regi mimine Deorurn^ eumque

esfe^ quafi commimem urhem et civitatem fiomimnn

et Deorumy et anumque^nque mfirum ejus mundi

esfc

cfle. Itaque quod nliquoties Mokt esquivio obfuit pnrr-

doxa dicendi ftudium, id in hac re quoque vim prneclaro vi-

detur fnuidi fuilTe. „C*efl uu parclogi^me, (inquic) » de dirc^

5, que Ie bien particulier doit ceder ?u bien pi.biic.'* VEfpr.

des Lotx, Liv. XXVI. ch. 15. ubi vid. Rewarq, d'un Anou')'-

tne. Edit. d* /mfterd. 1764. Svo. Ut uiirum non fit, alibi

de hac fuprem^ lege aliter judicasfe )v(v.m Motitesquivium,

Coufer. fnpra hoc cap. pag. 65,
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esfe partem : ex quo illud naturd confequi , ut com-

inunein utllitatem noftrae anteponamus : ut enim

leges omnium falutem , flngulorum faluti antepo*

nunt; [ie vir bonus et fapkns et leglhus parens et

civllis officii non ignarus ^ felicitati omnium plus^

quam unius alicujus aut fuae^ confulit* Ita ex Scoi*

corum difciplina Cato apud Cicerone m Lib. IIL

De Finib. c, 19. egregie difputat, et haiic fenten-

tiam exemplis illuflrat praeflantium heroum, quos

hiftoria narrat , ad fervandum genus hominum natu-

re incitatos fuisfe. Profeélo haec ipfa naturae prae-

ftantia movit Coclitem, ut Porfennae , per Subii-

cium pontem tranfire conanti, refifteret, holliumque

impetum folus fuftineret, donec a tergo pons a fo-

cus frangeretur ; haec movit Regulum , uc capti-

vos non modo reddendos non cénferet, fed etiani dis-

fuaderet ; haec natura induxit Mucium , poftea ex

hac re Scaevolam diftum, ut, in ejusdem Porfennae

caftris, dextrani manum igni impofitam exureret, ad

labefaélandum hoftis animum : ex eadem naturae

excellentia incegras legiones fcripfit Cato, faepe ala-

cres in eum locum profeélas , unde non redituras fè

arbitrarentur : ac pari animo Lacedaemonii in Ther-

mopylis occiderunt, in quos (inquit Cicero Lib. I.

Tufc, Qitaeft. cap. 42.) Simonides:

Die hofpes Spartae^ nos te hic vidisfejaeentes,

Dumfan&is patriae ïegibus ohfequimur»

F 5 Qua-
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Quapropter, cum homo natura ipfa aptus fit ad

focietatem, eamque vehementer appetat , et ad vitae

neceffitates, utilitates fuavitatesque fibi comparandas,

omnino requirat (/); huic naturae prorfus confen-

taneum exiftimandum est hoc primiim praeceptum

ac decretiim, fiveprincipium:

5, Tuendam hommum inter ipfos focietatem

,, esfe, omniaque explenda officia, fine quibus

5, ea focietas, cujus quis pars est, ad falutem

5, univerforum fruduofa esfe nequeat."

Omnino aut negandum est, homines ad conjugia,

ad liberos procreandos educandosquej ad confccia-

tiones, cum domefticas tum civiles , natura ipfa fer-

rij aut, qui hane naturae propenfionem fateatur, is

neces-

CO Ut plures philofophi fui amorem folum, atque iiti C u m-

BERLANDUs, atque alii nonnulli uiiam benevolentiam

erga alios, feciiti fiintj ita Püfendorfium conftat, inpri-

mis omnem legiim naturaliura doótrinam ab hoc uno ftudio

focietatis voluisfe repetere. At illi vlri doéli lic partem

modo naturae, non totam naturam humanam conteniplati funtt

quo fadum eft, ut mufta officia aut defererent , aut vano la-

bore , ex fuo quisque principio , couarenEur efEcere ; quam-

quam Pufendorfii cauflam agit Sulzer, vir omni doc^innae

et ingenii laude egregius, Rccherch. fur un principe fixe, qui

ferve a cliflinguer les devoirs de la Morale de ceux du droit

natureh (Memoir. de rAcadem. Roy. de Berlin, Tom.

XII. An. i756.>



Differtatio de Principus Do&rtnae morum. 91

neces&rio debet pofitam modo legem probare : quae

lex, quemadmodiim cum pérfpeéld ill^ certaque né*

turae propenfione , cum illo focietatis fenfii atque

inftinélu proxime conjunéla est, ita pro principe lege,

pro vero principio est hafcenda, ex quo omnia érga

focietatem, cujus nos partes fumus, officia^ quae id-

circo folent focialia vocari, apta connexaque ratione,

effigi posfunt et demonftrari,

IV, Tandem quarto, haec etiam est natura

hominis, haec vis ejns animi , nt quidquid magnum,

quidquid fuo genere eximium fit , quidquld praeci-

pua quadam laude, potentie, dignitate, majeilate

excellat, id homo admiretur ac fufpiciat, et, quo

praeftantius fit, eo pluris faciat, atque etiam, fi na-

tura inteHigens fit, venereiur. Qui prima vice ad

oceanum aceedit , is obftupefcit ejus infinit^ magnb

tudine, quae mentis fines excedens terret animuni.

. Qui ducem, et principeni, et moderatorem luminunt

reliquorum, folem maneexorientem contemplatur,

vel ferena noéle incredibilém coeleftium corporum

numerum et fplendorem intuetur, curfumque et or-

dinem admirabilem cogitat, is tanra majeftate cap-

tus, ut fpernit maxime humilitatem fuam, ita maxi-

me tantum decus admiratur. Inter homines ipfos,

fi nobis offertur heros, cui virtutum praeftantia, aut

res egregie geftae magnam famam et gloriam attule*

runt,
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runt, eum coram intueri cupimus, magni facimus,

atque hunc fenfum animi ac reverentiam quibusvis

modis ei avemiis patefacere. Rude» etiam et inculti

populi nonne olim viros, qui de patrid praeclare me-

Titi esfent, eamque fui virtute crudelis hoftis vi et

^njiifto bello liberasfent, carminibus celebrarunt , et

faepe, uti Herculem illum, quem hominum fama,

beneficiorum memor , in concilio coeleftium colloca-

vit, tanquam deos coluerunt, vel inter deos habue-

runt? Quantam laudem Crotonienfes Pychagorae et

qiiam prope divinos honores tribuerunt (A^) ? Quanri

veneratione Socratem post mortem tota Graecia pro-

fecuta est ? Quis urbis confcrvatorem Codriim , quis

Erechthel fillas non maxime laudat ? Quis Arifii*

iem mn mortuum diligit (/)? Quae cum de homi-

nibus

ih') Justin. Lib, XX. c. 4. Diog. Laert. Lib. VIII.

fegm. 14 & 16.

(/) CiCEiio Lib. V. Ds Finib, c 22. Neque dubito,

^uin etiam hujus fenfus quamdam fimilitudinem in animantibus

brutis reperiamus. Non tantum Cicero Lib. V. De Finib,

c, 14. fcribit: Sunt auiem bcfliae quaedam ^ in quibus inest

aliquid fimile virtutis , ut in leonibiis , ut in canihus , ut in

equis, in quibus non corporum foliim , ut in fuibus , fed etiam

animorum aliqud ex parte motus quosdam videinm. Sed ca-

iiis , qui majorem domini poteniiam atque imperium et novit

et metuit , ei non modo prae metu obtemperat , fed et fidelis

cft et gratus, et blaudieudo quoque domini fibi favorem au.

cupatur.
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nibus egregiis valeant , quo animi fenfu nos afFeélos

€sfe oportet, fi mundi hujus ac r^rum omnium fum-

me potentem aliquem opificem et effedorem, con-

fervatorem benignum ac fapientiffimum moderato-,

rem, a cujus ditione et numine omnia pendeant^

omniaque bona in nos proficifcantur, agnofcamus?

Inprimis, i\^ quae ex hujus iramenfae rerum univer-

fitacis magnitudine ejusque magnitudinis fenfu ultro

exfiftir,

cupatur. Hic memini verborum, quae Rossaldus fcripfit:

„Je demande encore, et ceci eft plus important, pour quoi la

^ premiere fois , que j*ni menacé mon chien , 11 s'efl; jetté Ie

„ dos contre terre , les pattes replieés , dans une attitude fup-

j,pliante, et la plus propre ï. me toucher; pofture, dans la

„quelle il fe füt bien garde de refter, fi fans me laifTer flê-

„chir, je TeufTe battu dans eet etat? Quoi! mon chien tont

,^
petit encore , et ne faiflant presque que de naitre , avoit il

„acquis deja des idees morales? Savoit il, ce que c'etoit que

^clemence et generofité? 'fur quelles lumieres acquifes efpe-

„roic-il m'appaifer en s'abandonnant ainfi i, ma difcretion?

„Tous les chiens du monde font a peu prés la méme chofe

^ dans Ie même cas, et je ne dis rien ici, que chacun ne puiflb

„verifier. Que les philofophes, qui rejettent fi dedaigneufe-

„ment i'inftinél, veuillent bien expliquer Ie fait, par Ie feiil

„ jeu de fenfations et des connoifances , qu'elles nous font ac-

„querir; qu'ils Texpliquent d'une maniere fatisfaifante pour

„tout homme fenfé: alors je n'aurai plus rien i dire, et je ne

„ parlerai plus dMnftinft." R o ü s s e a u Emil, Tom. IlL pag.

pi, in not. et Oeuvr, Tom. XIII. (ou Tow. Il, du fupple*

ment) pag, 12, pag, 20 & 21.
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exfiftit, noftrae huc accedat imbecillitatis, infirmitatis,

humilitatisqiie omnis cogitatio ? Non ego nunc difpu*

to,niillas genees esfe, quae, esfe deum, penitus igno^;

rent : hoc difpuco , fi quae fint gentes, quae qualem*

GLimque tandem Deum esfe profiteantur (m), eas

^ continuo tali fenfu moveri, ut illum Deum fe vene-

rari, et adorare oportcre , propitiumque ejus fibi

nuüien aliquo cultu venerationisque fignificatione

efficiendum ts,^t^ agnofcant; ut, quanto excellentio-

rem Deum exifliment , tanto fanftiorem ejus* een*

feant voluntatem, tantoque alacrius ejus decretis fla-

tuant obtemperandum esfe.

Ex hac igitur hominuni afFeftione animi, ex hoc

fenfu, atque, ut ira dicam, inftindlu, five malis,

ex hac humanae mentis natura ultro haec etiani

princepslex, hoc principium proficifcitur

:

„ Unumquemque hominem natura obliga-

„ tum esfe ad Deum, vel, quamcumque ag-

„ noscat (n) eximiam naturam , poteftatem,

5, nu-

(»0 5> Sive enim natura, five aether, five ratio, five raens^

^, five fttalis neceflitas , five Divina Lex , five quid aliud

5, di^eris, idem eft, quod a nobis dicitiir Deus." Lactant.

Jnftit, I. 5. 21.

(fi) Ut homo cognofcat Deum, non ad hoc principium, ne-

%ue ad hoc genus officiorum 'pertinet > fed ad primum , quo

unum
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5, numenj vel quocumque nomine appellet; ad

^, eiim igitur Deum venerandum et colendiim,

3, ejusque fibi mimen propitium reddendum/*

Haec prima lex ac praeceptio nobis ejusmodi

["videtur, ut ex intimis lumianae meiitis ferifibus, ex

ipfd mentis nbftrae natura, fponte fua, oriatur: ita-

que ejusmodi principium est , ex quo omnia erga

Deum officia juila conclufionuni ratione posfint

effici.

Atque his ita indagatis, inventis, conflitutisque

qüatuor principiis 5 nunc alteri quaeftionis pai^ti fic

refponderi oportere cenfemus:

5, lila prima, atque univerfalia principia,

5, quae fundamenta fint omnis obligationis

„ moralis, et exquibus-propriamagis etpe-

,, culia-;

lïiiuiTiqueTnqne excolere animum funm , rerumque eximianim

ornare fcientia oportet. Ceterum, quod momento et grayitate

princeps efl: principium, illud ut quarto loco poneremus, co-

gitandi ratio, primarumque notionum ordo effecit. Bene Hct*
CMESON Phil. Morah Injlit, Compend. Lib, I. cap. i» §. i.

More omnium difciplinarum a fiotioribus ad magis ohfcura de^

tegenda progredimu?' : neqiie rerum dignitate du£ti^ (tb ih^ qüétC

natura prima ftmty Dei nempe O, M, vohintate ordimur.
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5, culiaria ofEciorum genera omnia poffint

5, repeti, esfe haec quatuor, quae nunc pau-

5, cis compleélimur , prima praecepta, five

5, axiomata moralia : nimirum. i. Uf h(h

„ mo tueatur et corpus et animum et vitam

„ et univerfe omnem ftatum fuum : 2. Ut

5, fimiliter tueatur homines alm : 3. C/if

„ tueatur focletatem , ad quam pertineat :

5, 4. Ut^ quem quis cognofcat Deum y eum

„ colat ac veneretur (0).

Agè, nunc ea quatuor principia fequenti capite

confirmemus , ac nonnuUis , quae fortasfe aliquem

retardent , difficul^atibus liberemus ; atque inprimis

ea praecepta paucis commemoremus, quae iis prin-

eipiis confequentia funt et apta cum ad extoUendam

egregiam morum doélrinam, turn ad ejus ^doélrinae

praefertim firmitatem Itabiliendam.

CAPUT

-oa -^L^

(J) Utrum plures poffint efle primae notitiae, fenfus, ac

principia dodrinae moralis, nunc non difputamus. At haec

quatuor certe, quae pofuimus principia, ad univerfae doftri-

Bae moralis aedificium exllruendum fufficimiL
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C A P U T IV.

tJonnuïla afferuntur ad quatuor moralis doBrinat

prindpia paullo tiherius expllcanda atqut

confirmanda*

En igitur quatuor prima omnis obligationis m(>

ralis ac morum dodlrinae omnis principia , illa qui-^

dem duéla ex ipfa nature humani; quae ut ex tam

vero puroque fonte hauriremus, cum ipfa reéla ra-

tio nos induxit, turn geometriae confuetudo, ad cu-

jus difciplinae firmitatem et evidentiam, his maxime

temporibus, omnem philofophiam extollere eruditi

conantur. Geometrarum enim ifte mos est, ut

mentis noftrae interiores recesfus ac latebras explo-

rent, et quas ibi primas inveniant notitias , eas fu-

mant, tanquam prima prindpia five axiomata, et

veluti firma fundamenta penant, quorum ope atque

adjumento totum artis fuae aedificium exftruant.

Itaque nos judicavimus, quemadmodum initia Arith-

metica, Geometrica, Logica, Poëtica, Oratoria, ce-

tera, a quibus fmgulae illae artes et difciplinae na*

fcuntur, infunt in animis noftris, fic iis, ac multo eti-

am magis, ab ipül natura pariter ingenerata esfe initia

moralia, ac prima quaedam veluti femina omnis ho-.

neflatis et ofScii, quae efficiunt, ut virtus in omnium

animos lumen fuum permittat, quod maximum oa-

G t«rae
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turae beneficium esfe notavit S e nec a De Benefic.

Lib. IV. cap. 17. Quae femiiia etfi obfcurius cogni-

fcis uti Parte L cap. a. oflendimus, tarnen plerorum-

que hominum atque imperitae quoque plebis regunt

vitam; fed quae, fi, rejedlis veluti involucris , dili-

gentius explicentur , eximiam morum doftrinam pa-,

riunt* Ingenuit Natura^ inquit Cicero Lib. V.

De Finib* cap. 21., jme doBrind paryas mtitias

fcrum maximarum^ et qua/i inftituit docere y et in»

duxh in ea , quae inerant tanquam elementa wtu»

tis;^ fed yirtutem ipfam inchoavit ^ nihil amplius^.

Atque ibidem cap. 22. Jtque ea^ inquit, in optim^-

qudque indole maxime apparent^ in qua haec ho*

nesta , qitae intelligimus , a natura tamquam

adumhrantur. Sed haec in pueris (^expresfa'):

In iis vero aetatihus^ quae jam confirmatae funt^

quis est tam disfimllis homini^ qui non moveatur

^tt offenfione turpitudinis et comprohatione honefia^

tis? (/>).

Tantam igitur auéloritatem, ac magis etiam natu-

rae ipfius veritatem, fecuti nos prima praecepta mo-

rum five principia moralia inveftigavimus, inveftiga-

ta invenimus, inventa conftituimus 5 conftituta verd»

pluri-

1^^) C«nf» ibid» cpp. 15«
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pluribus verbis, nunc contrahamus, ut un^ telu^

cogitatione illa poffimus comprehendere, et, quae

üs confequentiafint, quodammodo profpicere;

Primum igitur, quod natura homini ardentis^

fimum fui amorem ingeneravit , ac fummum vitae

et confervationis ac felicitatisftudium; ex eo ftatini

haec prima lex a nobis efFeéla esc: Hominem oporte^

re et corpus^ et memhra corporis\ et anitnum^ et

vitam, ac totum ftatum fuum tueri , ut vitam quam
heatijfimam tranpgat. Ex quo principio omnia

officia, quae quisque fibi ipfe debet, jufta eoiiclufio-

num ferie posfunt exquiri ; quorum officiorum prae-

cepta late patent, ac tam ad animum et corpus,'

quam ad tuendam valetudinem , ad excolendas men-

tis et ingenii vires , ad ftatum externum , ad bona

fortunae, adfamam, exiftimationemj laudem, glo*

riam, ad fui defenfionem, ad dominia rerum j atque

infinitas ad res alias pertinent: quemadmodum exin-

de etiam temperantia , diligentia , parfimonia , trail*

quillitas animi et moderatio , reéle faclorum cott-

fcientia, et cetera bona et virtutes, et quae contra-

ria vitia funt, facile posfunt cognofci*

Secundo: Ex naturali fenfu benevolentiae

erga alios, quem probavimus, hanc etiam principem

naturae legem, hoc principium efFecimus: Homi*

G % mm
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nem ndturd ohftriSium esfe ad ceterorum quoque ^#-

minum corpus^ animum, memhra corporis ^ vitam^

totumque flatum tuendum^ ut illi etiam^ quoad fierl

pótesty yifam degant heatijjimam. Ex qiio princi-

pio, quae erga alios fingulos homines vel etiam ho-

minum coetus, quibuscum nos peculiariter conjun-'

öi nonfumus^ ofHcia valeant, omnia duci posfunt

et intelligi: quae fimiliter ad aliorum hominum cor-

poris tutelam, ad animi vires excolendas, ad flatuni

cxternum vitaeque adjumenta omnia, ad famam, lau-

dem, aliasque res permultas pertinent. Hinc igitur

comitas^ humanitas, liberalitas, gratus animus, ami-

citiae, nemini nocendij, et aliis injurias facileremk-

tendi officium; hinc fides, aequitas, juftitia, magni-

tudo animi , et reliquae eximiae virtutes oriuntur.

Hinc etiara, quae contraria fimt vitia, inimicitiae,

fimultates, odia, invidiae, calumniae, obtreftatio-

nes, fraudes, doli, inüdiae, furta, rapinae, adulte-

lia, perfidia, homicidia, et quae alia foeda flagitia

et fcelera funt, ea omnia quam fint turpia, quam-

que naturae repugnent, jam facile esc ad cognofcen-

dum*

Tertio: Ex infito etiam appetitu focietatis,

qui homini quidem communis cum brutis animan-

tibus, fed cujus major excellentia hominum prcH

pria eft , hanc vidimus naturae primam legem , hoc

prin-
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principiiim nafci : Hommes naUird ipfd oUigatos esfc

ad tuendam inter fe focktatem , omniaque facienda^

fine quibus [octetas ^ cujus quisque pars est^ ad unlver^

forum falutem fruBuofa esfe nequeat» Atque haec

princeps lex est fons officiorum omnium , qiiae

vulgo focialia folent appellari, quae partim propri^

vi valent, partim confirmantur etiam iis ofEciisy

quae ex fecundo principio exfiftere vidimus ; quibus

quae contraria facinora funt, ea magnopere omném
humanam focietatem perturbant.

Quare ad hoe genus officiorum non modo fide^

et juftitia pertinent, neque ea modo, quae live con-;

jugalis , five paternae , ^wo. univerfe domefticae fo-

cietatis ratio requirit ; fed pariter officia erga vici-

nos, amicos, civitatem ac patriam omnem (^). Hinc

inprimis oritur infignis illa praeceptio, quam fupra

adverfus Montesquivium defendimus (r),

nimirum a communi univerforum falute privata fin-

gulorum commoda obfcurari prorfus ac vinci , quae

cujusque focietatis fuprema lex, praecipuumque fun-

damentum debet judicari. Hinc igitur illud Ho-I

RAT II, Dulce esfe et decorum pro patria morii

hinc illud Ciceronis Lib. L De Offic. cap. 17.

Omnes

C/i) Vid. Cicero Lib. III. De Offic. c. 6,

Cr) Pag. 87 et S8.

G,
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Omnes omnium caritates patriam unam complexam
êsfe 5 pro qua quis bonus dtihitet mortem oppetercy

f ei fit profuturus f Hinc ille dux Leonidas dixit

:

Pergite animo forti Lacedaemonii; hodie apud infe-

ros fortasfe coenahimus ; hinc unus ex Spartanis

,

cum Perfes hoflis in colloquio dixisfet glorians : So^

lem prae jaculorum multitudine non videhitis» In

Hmhra^ igitur inquit, pugnabimus. Ac Lacaena,

cum filium in praelium raifisfet et interfedtum au-

disfet: Idcirco^ inquit, genueram^ ut esfet ^ qui pro

patria mortem non duhitaret occumhere (}). Hinc

etiam Virgilius Lib. VI. Aeneid, vs. 6^^.

Conjpicit ecce alios dextrd laevdque per herham

Vefcentes^ laetumqne choro Paeana canentesy

Inter odoratum Lauri nemus , unde fuperne

Plurimus Eridani per fylvamvolvitur amnis.

HlC MANUS OB PATRIAM PUGNANDO
VULNERA PASSI.

Hinc rurfus idem Cicero Lib. III. De Ojfie.

cap. 19. Ut enim leges omnium falutem fingulorum

faluti anteponunt^ fic vir bonus et fapiens et legihus

farens^ et civilïs officii non ignarus^ utilitati om*

niumplusy quam unius alicujus ^ aut fuae conjulit^

(;) Cicero Tuff^L Q^aefi. Lib. I. cap. 43.
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Nee magk vituperandus est proditor patriae^ quam

communis utilkatis aut falutis defertor propterfuam

utilitatem aut falutem. Ex quo fit^ ut laudandm

fit is , qui mortem oppetat pro repuhlicd , quod de^

ceat cariorem esfe patriam nohis
, quam nosmet ip^

fos, Ac tandem in Somn. Scip, cap. 3. Sed qüo fis

ulacrior ad tutandam rempuhlicam , fic kahetote^

omnibus^ qui patriam eonfervarint ^ adjuverint^

mxerint^ eerturn esfe in coelo definitum locum^ uhi

heati aevo fempiterno fruuntur. Nihil est enim illl

prineipi Beo^ qui omnem hunc mundum regit^ quod

quidem in terris fit , acceptius ,
quam concilia , coe-

tusque Jiominum jure fociau , quae ,
civitates appeU

lantur.

QuARTO denique , etfi fortasfe non omnes

homines esfe Deum fciunt , at fcire id posfunt : ut

vero rerum omnium aiiélorem, a quo ipfi etiam pen-

dent, cognofcant, id requirit animi fui excolendi of-

ficium, quod primo principio praeceptoque contine-

tur. Ex fenfu vero eum noflrae imbecillatis , turn

ejus venerationis , qua quidquid egregium fit , quid-

quid vera potentia, dignitate ac majeflate excellat,

profequimur, hanc vidimus ultro manare principem

'legem five principium : Quem quis cognoverit Deum^
eum oportere colere illum , yenerari^ ejusque fibi nti'

men propitium reddere. A qu^ primS lege feu prin-

G 4 cipio
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cipio pariter officia ergaDeum, quae vocantur, di-

vinaeque voluntati ac decretis obtemperandi alacri-

tas, amor, pietas, honos, reverentia, fiducia, gratus

animus , atque aliae fimiles praeclarae virtutes profi*

cifcuntur: quibus quae contraria vitia funt, ea non

dfficilem explicatum habent,

Atque haec quatuor praecepta ita vera exiftima-

mus, ita cum natura humana conjunfta, ut negari

nequeant nifi ab eo , qui naturam humanam prorfus

ipfam tollat ; ita evidentia et perfpicua , ut , qui ea

iiolit percipere, is animo fuo vim inferat; iuprima^

ut ex nature homiuis , ex ejus interioribus fenfibus

et inftinélibus ultro ac proxime nafcantur, quampri-

mum animum noftrum ibique latentes fenfus at-

que inftinélus diligentius contemplemur ; ita denique

tiniverfalia et fruéluofa , ut nulla fint neque erga

JDeum , neque erga nosmet ipfos , neque erga alios

homines fingulos , neque erga focietatem humanam,

amo ne quidem erga bruta animantia (^), quae ab ui-

lo homine adimplenda fint, officia, quin ex pofitis

quatuor illis principiis clare et perfpicue efficiantur;

ita denique apta ad certas notas confl:ituendas
,

qui-

Jdus officiorum virtutumque omnium praecepta cog'

nofcati"

(f) Vid, fupra cap; III. png. 74 et 75. in not. Q'),
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nofcantur j ut, quae ex iis principiis colligantur

praecepta, his juM ferie atque ordine inter fe de-

vinftis, fumma, quae in hifce rebus haberi poffit,

exfiftat fcientiae firmitas, eximiaque tandem difcipli-

na exoriatur, quae certiffimam vlam ad beatam vi-

tam aperiat.

Neque hic quisquam reprehendat , plura nos

principia ponere , cum de uno tantum quaefiveric

Societas Hollandica , et plerique eruditi unum modo

principium dari difputent, ac metuendum etiam esfe,

ne plura fortasfe principia illa diverfique fenfus

inter fe contendant atque adverfentur. Nam, ut

pofteriorem difficultatem prius tollamus , metus ille

de pugna principiorum totus inanis est. Quaenara

enim^ obfecro, contentio posfitesfe, inter fui tute-

lam et benevolentiam erga alios , quae ipfa cum

aliorum erga nos benevolentiam viciffim augeat , eo-

rumque favorem 5 liberalitatem , amicitiam, ac fimi-

lia officia provocet ; ad noflram ipforum vitam bea-

tiorem efficiendam inprimis prodesfe nobis debet?

Ac fmiiliter, cum propriae felicitatis ftudium, turn

fenfus benevelen tiae erga alios, uti excitant homines

ad congregationes , ita hae congregationes viciffim

iis magnopere ad vitae commoditates fuavitatesque

omnes amplificandas profunt , ac vim benevolentiae

erga alios mirifice augent. Veneratio autem et om-

G 5 nis
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nis cultus Dei reliqua tria, quae pofuimus, initia

praeclare fulciunc ac fuflentant; quandoquidem qui

fic generavit homitiis naturam, ut is et fe et alios

diligat 5 et cum alüs fe hominibus confociare cupiat.

Deus ille profeflo nihil prius veile potest, quam

ut ei naturacj ei amori tam fui , quam alio-

rum , eique acerrimo focietatis fludio pareat ho-

mo et obfequatur : atque ei Divinae voluntati

,

quippe uni omnium fanéliflimae obtemperandmti

esfe, ipfa illa opinio de Divinae Naturae praeftanti^

.€t inde nata veneratio magnopere jubent,

Praeterea, quaecumque tandem iive plura pro-

bentur principia , live unum modo commendecur

,

quis in morum difciplina id nobis aut praeftitit un-

quam, aut poftea praeflabit, utnemini, faltem fpe-

cie quadam ac fallacia, officiorum ulla esfe pugna vi-

deatur? quod longe fecusesfe, cum ea, quae Ci-

cero Lib. 111. De Offic. cap. G. 23. i.\ & 25. di-

fputat, probant, turn omnium fcriptorum libri fidem

faciunt* Quapropter, fi fortasfe ea incidant tempo-

ra , ut et fui amor , et benevolentiae fenfus erga

alios, et focietatis ftudium, alicujus animum in con-

trarias fententias diflrahant 5 is habet profeólo, quo

fe hac foUicitudine liberet Htemque componat,

Etenim in multorum initiorum numero nos fupra

pag. 6^, , fequetitia pofuimus : Satius esfe , in»,

terire, quod yilius fit, quam quod praeftantius;

Et,
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Et, fi paria fint, praeflare, ut intereant pauca quam

multa ; Neque partes posfe lalvas esfe , nifi totum

fit falvum et incolume; Facilius etiam totum parte

carere , quam contra (u) : Ex quibus fiipra pag«

87. focialium omnium officiorum hoc unum prae-

cipuum officium efFecimus, nimirum : ab univerfo-

rum utilitate commoda fingulorum vioci ac fuperari.

Ex iis praeceptis igitur quisque facile petet, quo

tollat animi dubitationem : quod fi vero cjusmodi fit

causfa , in qui nullum eoriim praeceptorum valeat,

certe nuUa fic ratio erit, cur quis alium fe ipfo ca*

riorem habere, fibiquê anteferre cogatur, ,
^

Quod nunc a4 alteram difficultatem attinet, unum

a plerisque principium pofiulari , et de uno tantum

principio in nofi:ra quaefl;ione rogari, id parum nos

retardat. Primum, quod unum modo principium

morale esfe queat, ejus opinionis temeritatem fiipra

refutavimus. Deinde Hollandicae doftrinarum So-

cietati hoc fohim propofitum fuit, ut doftrinae mo-

ralis certa ratio esfet et firmitas: quae utrum exuno^

an ex pluribus quibusdam principiis certis exoriatur,

parum interest. Si, uti in Geometrie et in multis

aliis

(^u^ Non difputo^ de verbis. Nifi baec axiomata fint ,^ funt

certe communes notitiae , et , quamquam fortafle in aliis di-

fciplinis demonftrentur , in morum doétrina fine demonfiratio-

ne valere debent, atque ioioiorum locum tenerc.
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aliis difcipliriis , ita in morali doélrina hoc ipfa fert

natura, ut plura initia fint; qui hoc reprehendit,

non noftram aut tarditatem aut voluntatem , fedip-

fam naturam arguit (y). Et, qui omniaiomnino vi-

vendi praecepta ad unum principium referre volue-

runt, eorum quam inanis, quaefo, quam infruéluofa

induflria fuit? Quam laborarunt, ut ex uno princi-

pioftio, quae eo non continebantur praecepta, tor-

quendo tarnen et in varias partes verfando fuo in-

genio, nee fine fudore, qualicumque tandem modo,

efiScerent ? Quam nobis ejusmodi faepe obtrudere

principium vohierunt, quod adeo a natura non esfet

duélum, ut abhorreret a natura, afcnfu, ab intelH-

gentia omni , et tam doélos quam indodlos pariter

oiFenderet^

At nullos alios profedo homines magis oportet

faciles esfe ad nonnihil concedendum
,
quam philo-

fophos: qui illud maxime praeftare debent , ut,

quanto quaeque difciphna gravior fit, tante minus

eruditorum disfenfio ejus firmitatem vel lirmitatis

opinionem minuat ac labefaélet. Quapropter , fi

quis unum omnino principium velit, ei, falva omni^

doftri-

,

(y) Plura etium principia pofTe ' moralia dari , fatetur

Hulshof F 5 vir doéliffimus , de Potejïate Dei legHlatoriA

cap, IV. pag. 33, (In diflert. ftolpian.).
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doélrinae noftrae ratione, morem nos geremus. Ni--

mirum is quatuor naftra principia un^ formule com-^

pleélatur, veteresque philofophos imitatus, hoc unum

ponat principium : S&cundum naturam vivendunt

esfe, Etenim illi fenfus interni, illi appetitus et de-

clinationes , illae primae notitiae ac femina virtu-J

turn, a quibus nos quatuor noflra principia duximus,

ita noflra natura continentur, ut nemo poffitfecundum

naturam^ vel, quemadmodum alii loquebantur, rö«-

venienter natziraa vivere^ quin is necesfario quatuor

noflra principia fequatur. Homlni docet Cicero
in honis id esfe ultimum , secundum natu-
ram vivere; quod ita interpretamur^ yivere ex

Jiominis natura^ undique perfeBd et nihil requiren-

te, Lib. V. De Finib, cap. 9. et feqq. Alibi dicit,'

nimirum Lib. I. j^cad- Qjiaeft. cap. 5. Ac prïmam

illampartem benevivendi a naturapetehant (nimirum

cum veteris tum novae academiae philofophi) eique

parendum esfe juhehant , neque ulld alid in re^ nifi

in naturd^ quaerendum esfe illud fummum honum ,

quo ümnia referrentur : conftituehantque extre"

mum esfe rerum expetendarum et finem honorum^

adeptum esfe omnia e natura et animo et corpore et

vitd &c, (w^. Atque haec ratio etiam hanc laudem

habet,

(«/) Confer* Cicero LAl^DeFinib^ c. ix. et faepiffimc,.
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habet, ut praeftantium ex antiquitate philofophoruii^

doélrinae ea propius confentiat, Quae res fortasfe

cum G R o T I u M (^r), tum alios fuQimos viros mo-

vit, ut, ad Veterum imitationem, convenientiam aéiio-

jium cum natura humana, veluti principem legem»

prindpiuiiique morale commendarent (3'). At, quo-

Hiinus tantorum virorum ego (equerer auftoritatem,

cjus formulae quaedaoi ambiguicas aut certe ob«

fcuritas efFecir. Neque enim , fi cui praecipias ,

ut fecundum naturam vel convenienter naturae vi'

vat , is facile intelliget , quam naturae notionem

animo et cogitatione oporteat informare : itaque me*

tuendum est fortasfe, ne haec forraula variae inter-

pret ationi multisque etiam erroribus pateat : idque

magis etiam , quod ipfi vet'eres eam multiplici modo

funt interpretati (:2).

At

(x) Ds Jur, B. et P, in Proleg. §. 8. et 11. et Lib. I.

€ap. I. §. II.

O) E RN EST. in Jur. Nat,. §. 30. (Init. Doar. folid.)*

(z) „ Secundum naturam vivere , id efl , virtute adhibita

„frui a natura datis; Callipho ad vimitem nihil adjunxit, nid

„Yoiuptatera: Diodorus , nifi vacuitatem doloris; his omni-

^bus, quos dixi, confequentes funt fines bonorum. Ariftippo

jjfimplex voluptas; ftoicis confentire naturae; quod efle vo-

,,lunt, e virtute, id eft honefte vivere: quod ita interpretan-

^tur, vivere cum intelligemia earumrerura, quae elTent Tc-

»cua*
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At ex noftd demum dodlrinft pofitisque quatuor

principiis conftat , quo fenfu illam formulam
, Jecun-'

dum naturam yiverê^ fi eam retinere quisciipiat,

oporteat intelligi. Fateor, plus quidem in viti com-

muni , quam in doélrinis ; at in do&inis etiam,

quae ad vitae communis fruftum omnes referendae

funt, principiorum perfpicuitas et conflantia quae-

renda est ac retinenda.

Quocirca antiquorum philofophorum illi formu-

lae ac principio nos quidem noflra quatuor principia

anteponimus, quippe cum veraper fe, et fimplicia,

et perfpicua, et ad cognofcendum facilia; tum inpri-

mis ad praeceptorum copiam frudluofa, ac denique

ejusmodi, ut, qui vel voluntati divinae ; vel hujus

rerura univerfitatis five ordini five harmoniae; vel

finibus divinis monuerunt obtemperandum esfe , ii

noflra quatuor principia non pofTmt i^epudiare. Quin,

cum

„cundum nnturam, rejicientemque contraria. ' Cicero Lib.

II. De Finib, cap. ii. Idem praeceptum , fecimdum natu^

tam vivere , ex receniioribus philofophis commendat H u t-

CHESON DoSir. Moral, Lib. L cap. 7. J, i & 4. nee tarnen

explicat , quale fit , idque fenfu quodam , nefcio quo, vult di-

judicari. Conf. Hutcheson. Inquiry into the Origin, of

cur Ideas of Beauty and virtue in primis Tom, II. Se^, VII.

Art, 4. Moral fetis juged of laws.
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cum WoLFius docet, ita liberas aéüones infti-

tuendas esfe , ut cum naturalibus aflionibus confen-

tiant (^), ad naturam recurrit profeélo; et, quae

fit illa confenfio aftionum liberarum cum uaturalit^s

aétionibus, ex noflris quatuor principiis demum cog-

nofcitur. Quare praeclare Veteres , ad comparan-

dam fapientiam , ante omnia fuiipfius, id est, liu-

inanae naturae laudabant cognicionem , cujus prae-

cepti tanta iis vis tantaque fententia vifa est, ut non

homini eam^ fed Deo Delphico tribuerent. Nam^
inquit Cicero Lib. I. De Legg, cap. 22, qui [e.

ipfe novit ,
primum aliquod fentiet fe hahere Divi-

fium^ ingenlumque in jefuum ^ fimt fimulacrum ali*

quod ^ dedicatum putabit; tantoque munere deorum

femper dignurn aliquid et faciet et fentiet: et cum

fe ipfe tentdrit , totumque perfpexerit , intelliget^

quem^^dmodum a naiurd Juhornatus in vitam vene^

ritj quantaque inflrumenta Jiaheat ad ohtinendam^

udipifcendamque fapientiam : quoniam principia re-

rum omniurn , et quaf adumhratas intelligentias

animo ac mente conceperit ; quibus illuftratus^ fa--

pientid duce , bonum virum , et ob eam ipfam caus-

famcernatfeheatumfore. Acfimiliter, qui praeci-

piunt, quod vere et conftanter bonum fit , id t^^^

quae-

(ö) Wolf. comp. Jiir, Nat^ §• 43», et feq.
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4^iiaerendum, ii, etfi parum acute et obfcurius loquun^

tur, quamprodifciplinaenoftraegravitate; non tarnen

jioilra posfunt principia contemnere : nam quid ho*

mini vere et conflanter bonum fit , id ex naturi hu*

man^ , id ex duélis inde principiis demum cognofci-

tur. Summum bonum ut confequi (ludeamus, prae-

cipiunt etiam antiqui philofophi : at fummum illud

bonum, quibus rebus aliis, quaefo , continetur,

quam valetudine corporis ; quam animi praeftantiJ

et vigore , quam benevolenti^ erga alios ; quam

ftudio erga focietatem , in qua vivamus j quam

cultu denique et pietate erga Deum?

Tandem, etfi nos exiftimamus , ad p;:imos fen«

fus, ad primas notitias , ad infi:inftus, ad interiorem

naturam humanam esfe penetrandum , ut prima mo^

ralis philofophiae initia cognofcamus; a SchmaüS-

sii tarnen temeritate tota nofl:ra diflidet ratio» Pri-

mum ScHMAüssius in Disfertationibus Juris

Naturae Disf. V. §.4. fecundiim naturam viverCy

Cc interpretatur, quafi id fignificet, fibi vivere foli:

quod, quantum abhorreat a nature et veritate, ex

•difputatis abunde intelligitur. Deinde Schmaus-^-

sius folis infiiDélibus vult ofHciorum praecepta jndi«

cari, omnemque rationis uium et praefl;antiam afper*

« H «latuf
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tiatur (^). At nos non folas homini primas illas

nodtias, primos fenfus , primas Veluti Icintillas virtu*

"tum tributas esfe contendimus; fed inprimis huma-

"nam mentem ftatuimus eximia facultate, nimirum ra-

tione, praeditam, quae ab illis primis virtutum igni-

" cnlis lumen fiiiim accendat , ejiisque luminis ope

atque adjuinento doceat, qui appecitus et declinatio-

iies fedari , qui excitari , quomodo regi debeant;

-qüibus quos cedere, qiios contra vincere oporteat.

Hoc limiine, etfi res familiaris forte eo ducere videa-

tur , ut in mari potius jaélura fiat fervuii vilis

,

quam equi pretiofi, ad fervum tarnen equoantepo-

nendum ducet humanitas et ratio (e)-

Itaque, fimul atque ad naturae initia fe admovic

7J S^tdvcica, atque ea, quae iis principiis confcquen-

tia fint, reliqua praecepta exquifivit , turn enafcitur

èitLcyJiJLYj five fcientia, quae vitae nobis magiftra

fit, bonorum confiliorum praeceptrix, omniumque

virtutum dux et gubernatrix (^) ^ quae, utcumque

fui

C^) Diflert, Ih De Ratione humand, §• p. et faepe.

(c) Cicero Lib. IIL De Offic. c. 23.

(jf) n Ut Phidias potest a primo inflituere fignum , idque

5,perficere; poteft ab alio inchoatum accipere etabrolvere;

„huic eft fapientia fimilis: non enim ipfa genuit hominem,

^fed accepit a nature inchoatum; hanc intuens debet infti-

^ tutuii
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fui amorem probat^ laudat tarnen Pyladem, qüi jpro

Orefte voluicmori; quae Regulum docuit, fatiuses-»;

fe, Carthaginem rêverti, ad vitam exquifitis dolo*'

ribus finiendam, quam deesfe patriae, erturpelnaci

perfidii contaminatam plenamque ignominiae vitant

dt)mi cum uxore et liberis tranfigere; quae Godrum

movit, quamvis fine uUa ignominia posfet vivere, ut

mallet tarnen pro patria mori. Nam, quemadmodum

vidimus, etli malta, initia primaque iiaturae^ quae^

7ÓC TT^óoTCC KÓt\d (Pv7iv appellabant veteres , homo

cum brutis communia habet , aliaque etiam excellen*

tiora fibi propria, non tarnen illa parva vis naturae

rationisque est, quod unus homo fentit, quis fit or-

de, quid fit, quod deceat, in faélis diélisque qui

modus (^). Prima est enim conciliatio hominis ai

ca^ quae fint fecundum naturam, Simul autem ce*

pit intelligentiam et notiönem potius
^ quam appeU

lant sy^oiccu illi ^ viditque rerum agendarum ordU

fiem^ et^ ut ita dicatn^ concordiam^ muito eamplu*

ris aefiimavit ,
quam omnia illa

, quae primum di-^-

lexerat; atque ita cognitione et ratione collegit, ut

flatueret , in eo collocatum fummum illud bominiÈ

pet

^tutum illud, quafi figiium, abfolvere.** CiCEKO Lil). IV»

I>e Finib. cap, 13.

(O Cicero Lib. I, De Offc, cap. 4*

Ha



Ij6 DiJTenaUQ de Frincipiis DóUrinaé merup^

per /e laudandum ét expetendum hmUm i quod cum,

pofitumfit in eo^ quod o^oXoyiuv Stoici^ms gqj^ï-^

VENiENTiAM appelkmus^ &c^^ i iQ^ii^^BKO Lib.

111. De Finik c. 6. Atque haec ead^m Ratio docefr

ea expeienda esfe maxime y
quae pl'^wmm haheant

dignitatis; virtutem adeo expetendam esfe maxime;,

animi virtutem corporis virtuti anteponendam esfe;;

ünimique virtutes non voluntarias vinci a virtmibus-

V9lumariis. Cicero Lib. V. DeFinib. cap. i3#

*

CON4
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^^ijjertatio ds .Prmipils Do&rmae morutn. xif

C O N C L ü S I O.

\^ igüur, quae diximus, inveftigatis , inventie,

coiillicutis , 2iC plene corifirmatis quatuor principiis *

ut operj noftro, prope jam abfoluto^ taraquam fafti»

gium imponamus , hunc ^conftimere fyllogismum

posfe nobis videniur, quo, quae fufcepta xes est,

punc tota connciatur. Igitur

:

, ^/; .
, ; ,

,5 Quodcumque natura humana exigit > ad. id

„ homo ipfa natura moraliter obligatus esUj- jj^^^,*

5, Atqui natura humana omnino exigit, ïl Ut

5, homo corpus, et animum, et vitam et ftatum

5, fuum omneni tueatur : 2. ut tueatur fimüiter

5, alios homines : 3. ut tueatur focietatem, cujus

,, pars fit : 4. ut omnium excellentiflimam Natu-

<^"
3, ram, Deum, colat ac veneretur.

5, Ergo ad quatuor illa praecepta, ad fe, a3

55 alios, ad focietatem tuendafn , ad venerandum

Vj, Deum 3 homo ipfa nature moraliter obligatus

,
. ^ ... .

Hujus fyllogismi majori, five propofitioni, quam

vocant Logici, non video quid ebjici poffit dubitatio-

nis: fi hoc non fit axioma, nulla p»>^funt alia inv^-

^iri prpfefto; atqui jam diximus , <:um iis npUe nps

»^^ H 3 . difpu-

i



^fS 'Diffèrtaiio de Principiis Doêrinae fnorufn%

difputare ; ,qui bmnia negetit. Qi^is medicus velit

<:onvincere errorem ejus, qui aut corporis humani

naturam totara tollat, aut, qui, quod corporis natupa

^'évidtntelr requirit , atque requirere eam ipfe fate-

*ttïf*,'^^^si^^^^eget ad valetudinem five tuendani

';é^é iiiftaurandam quidquam prodesfe.

_^ Néque nunc admodum memo , ne quis fortaffis

Verbum ohligari captet ac reprehendar. Etfi enim

bene novi, da obligationis definitione inrer fe di-

^fcrepare eruditós, de e^ tarnen non rogarunt Socie-

tatis Hollandïcae Moderatores , quin contra difertQ

Uoluerunt ea difputari , quaecumque ad ipfam ex**

plicandara quaeftionem non fint prorfus necesfaria,

• Accedit, hodie quidem de e^ re videri minus esfe

,di?ftnfionis: et, quamlibet fententiam quis probet,

iioc conllat certe , obligationem omnem contineri

quadam neceini;ate, non e^, qua corpora reguntur,

fed quae naturae intelligent!, quaq homini ejusquQ

libertati confentit , et quae propterea moralis appel-

latun Quamobrem, fi qua fit etiamnum de hac re

Öisfenfio , ea uti a mukis pro controverfiè de verbo

^t logomachia habetur , ita ad hanc difputationem

^on magnopere pertinet. Tandem, quaecumque

notio informetur obligationis , hoc debet certum es-

fe, non fine momentis magis moveri hominum vó-

luntatem; <^uam uUas res alias fine caufiis effici. Ita«



DiJJiftatiê de Principiis DoBrinae morum. ii^

4ue infunt in omni obligatione causfae , quae move-

ant; infunt momenta; infunt invitamenta, quibus

penitus fublatis, oMg^r/ö 4nane nomen erit, omni

vi et efiScacia , omnique veritate vacuüm.

' At non ab una propri^ utilicate fuique amore illa

momenta omnia, ac necesfitatem moralem, (quae

proprie obligatio est) proficifci nos flatuimus; fed

faepe contra propria commoda, a fenfu benevolen-

tiae erga alios , a fludio ac propenfione ad vitam

focialem officiorumque focialium cogitatione ; vel

ab admiratione ac reverentie divinae naturae, ejusque

decretis obtemperandi promta voluntate, ea momen-

ta exfiftere putamus : ut ejus, quod antea diximUwS^

iterum vis appareat ac ratio , non unum fenfum

quemdam, non humanae naturae partem, ftd eam

naturam univerfam nos compleéli, Atque ea de

causfa, quod illa momenta ab ipf^ natura exfifluntj

naturalis illa obligatio , ac lex naturalls officiaque

itidem naturalia dicuntur.

Quamobrem omnis vis noftri fyllogismi noftrae-

que difputationis a firmitate pendet a&fumtionis,

Nimirum an fert hoc et exigit natura huniana , ut

,

I . homo corpus et animum et vitam et omnem lla-

tum fuum tueatur? 2. ut tueatur fimihter alios ho-

ipines ? 3. ut tueatur focietatem , ad quam pert^-



I^ Difermio de PrincipHs Do&rinae morüml

neat? 4. uc colat ac veneretur Deum? Omnino haëö

quatuor , quae diximus}, ira necesfario fert et requi-

rit natura humana, ut, ea qui tollaty ipfam homima

tollat naturam, hominemque ex homine exuat, id

qupd fupra confirmavimus : nee fere funt , qiü du-

bitent , nifi forte , qui nihil fciri posfe 'contendant.

Quomodo enini, obfecro, fieri potest , ut, qui fe

amet homo, Js tamen corpus animumque non debeat

meri? Qui benevolentiae erga.aliosfcnfu ab ipfa na-

tura moveatur ,; ut eum prodesfe aliis non oporteat ?

Ur, qui focietatem et expetat, et fine tk mifere vi-

vat, ab eo tamen illam, cujus pars fit, focietatem

defendi non necesfe fit? Ut denique, quam quis ag-

rofcat atque fiiipiciat excellentisfimam omnium,

fumme potentem atque intelligentem naturam, eam

non debeat venerari ? Contra, haec adeo inter fe

conjunéla funt, ut alias notiones interjeftas requi-

,rant nuUas, quarum demum adjumento probentur:

quocirca vel aperte esfe falfa illa debent (quod ne-

mo fanus dixerit), vel ita perfpicua atque evidentia,

ut ultro, veluti axiomata , fint concedenda: qualia

quinegant, ii omne toUunt verum, omaesque di-

fciplinas evertunt.

At, qui malit, loco quatuor, quae ego pofui,

principiorum, illaveteri, quam commemoravi, for-

snulA \xi\y fecundum naturamy vel congruenter na-^

turae



^Bijfertatio de Principih Do&rinae mortm. laf

turae vivendum esfcy ei jam dixi, me non admodum

ifepiTgnare; modo is bene interpretetïïr illam formu-

lam, utquatuor illis, quae conftitui, principiis con-

fentiat. Itaqué is hunc fyllogismum conftituat* -^

„ Quodcumque natura humana necesfarió exi-

„ git , ad id homo natura moraliter obligatur.

„ Atqui Natura humana necesfarió exigit , ut

•„ homofecundum naturam jive convenienfer na^

55 turae vivat, - -'" -^

„ Ergo homo ad vivendum fecundum naturam^

„ ÜVQ conyenienur, naturaamoxüii^x obligatur."

Atque illi nunc fyllogismo nes hunc akerum

<ponjungamus.

5, Quicumque moraliter obligatus est ad vi-

„ vendum fecundum naturam, is perinde quatuor

„ hifee naturae praecepcis est obflridus , i. ut

^, tueatur corpus et animum et vitam et flatum

^'\%%fuum omnem : 2. ut fimiliter alios homnes

\. 5, tueatur: 3. ut tueaturfocietatem^ cujus pars

5, fit: 4. ut^ quem cognoverit DeurUy colat ac

„ veneretur,

,^ Atqui homo nature, moraliter est obligatus

)9 ad vivendum fecundum naturam (/).

„ Ergo

, '^(j^ Nam ejusmodi eft conclufio fyllogismi fuperioris,

-«--- H5
.
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^
,•

,jp
Ergo homo pariter quatuor, qua^ dixiiuus,^

• :h naturae praeceptis est obflriftus, ac moraliter

^^^^ obligatus ad omnia officia explenda, quae ex

5, quatuor illis primis praeceptis necesfaria con*

' 55 fecutione colUgantur."

Atque hls ica conflitutis , non dubitamus , quin

üniverfae quaeftioni Societatis Hollandicae fic oppr-

teat refponderi:

I. I. 5, Omnino rationi confentaneuni' esfe,

5, ejusmodi indagare five unum prihcipium, frve

59 principia quaedam , prima atque univerfalia,

55 quae fundamenta fint moralis oblrgationis , et

'1,5, ex quibiis magis propria et peculiaria officio-

' 5, rum genera omnia ducantur."

n. 5, Idemque porro, ad communem vitam qui-

5, dem minus , ad morum vero doftritiam prorfus

5, esfe necesfarium 5 ut tarnen non necesfe fic

''"55 unum modo ejusmodi principiunï exquirere et

"^

5, probare/'

3. ,, Ceterum j quae aequitatis, juftitiae, ho-

^"'jj-nedatis , virtutum omnium, omnisque obli-

5, gationis moralis initia fint, eorum perveftiga-

„ tiónem cum ad vitae communis ufum, tum ad

„,morali> doftrinae perfpicuiiatem, firmitatem»

j5 fplenr



Dijjèrtatie de Principils BoElnnae morUw, ,;riï3

„ fplendofenij decus, et omnem praeftantiam irl-

- i"^y primis utilem esfe et peregregiam." >

^ "-

II. i, IpiS VéïÖ'TpririU illi , ktqüè univerfalia

^y principiaV qüae "fünSaniÊnta' fint' ömnis obliga-

'5, tionis maralis, et ex qüifcfüs pTopria magis et

^,, pecullaria officiorum genera óiUnia posfmt re-

5, peti, nulla aiia esfe, qiiahi haec quatiïor prima

5, praecepta: nimirum, ut i , homo tueatur et cor--

p, jpus et ammum^ et vitam et' otnnem jiatumfuum:

„ 2. ut iueatur pdrïter hominés aUös : 3. ut tuea-

„ tur focietatem , ad quam pertineat : 4. ut , qucm

"r'ii quis cognofcdt Deum y colat ac yeneretur,^^

„ Aut fi quis omnino unnni principium malit:

51 hoc fequens esfe praeceptum : 'Homini ficun-

„ dum ngturam esfe vivendum: id est, (11 ti equi-

„ dem interpretor); hominem vivere oportere

j^,
fecundum illa qnatuor, quae pofiii, prima na-

^^ „ turae praecepta, ceterasqiie leges, qiiaé ex iis

„ principiis jufta conclufione efficiantur."

Ecce igitur, Viri doéliflimi! Doftrinae mora-

hs five principium five principia, (neqlie enim ad

Do6lrinae illius praeltantiam id magni refert); ec-

ce igitur principia, illa quidem prima, vera, per-

ipicua, atque uoiverftlia^ quaeque certam notam

habent.



T24 DiJT^f't^^io i^ Prinöipiis DqSrime fnorunil

-habentv omnia , qiiae in quacumque vitae parte

fervanda fint, officia: ftudio ac ratione cognofcen-

di: neque illa temere excogitata, aut pro ingenii

quadam ubertate leviter fifta, neque ex ullius ho-

jninis arbitratu vel imperio profefta, fed e nature

ipfa haufla , arrepta , expresfa ; omninoque apta

ad eam tandem exornandam difciplinam , quae , vi-

„tiorum emendatrix , virtutumque omnium com-

.mendatrix , viam aperiat ad eam , quam quisque

aidentiffime expetit, bea;ctm vitam confequendam,.

Atque haec difciplina quanto gravior est, tan-

to V0S5 Viri eruditiffimil praeclarius de omni gene-

re humane meremini, qui, ponenda eximia quae-

ilione, ooftorum virorum induflriam et ingenia ad

eam fulvcndam excitatis, iisque ad tantam rem ef-

ficiendam excitandis , quantum in vobis est, faci-

tis , ut ejusmodi forte inveniantur ac ponantur,

vel emendentur atque explicentur principia
,
quae

ad ftabilJendam pulcherrimam omnium doftrinam,

cmnesque dubitationis tenebras difpelléndas valeant

:

Et quae principia, quominus ad hoc usque tempus

inventa esfe aut bene explicata videntur, eo plu-

ris interesfe univerfi generis humani debet , ut

tandem aliquando, quae quidem certa firmaque fint,

ponaniur. Quocirca, fi quid in tanta re prae-

ftare
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ftare ego fortaffis potui, (volui quidem libenter),

ea veftra laus putanda est- Sin autem raajori ia-

genio et exquifitiori doftrinS philofophi, noftro

conatu majora atque iJluftriora expromferunt

;

quae inde ad nobilem dilciplinam veramque fapien-

tiam omnera incrementa, atque ad univerfum ge-

nus humanum emolumenta accedant, eorum fimi-

iter omnis causfü a vobis profeéla debet cenferL

F 1 N I S*
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TWEEDE ANTWOORD

h
o t Ü ]t

RAAG:
ZeJen lange zoekt men na den eerjlen en Alge-^

meenen grond van Zedelyke Verplichting ,

uit 'welke men alle meer hyzondere hoofd"

Joorten van Plichten zou kunnen afleU

den &c,

II-

XJq eerfte en hoogfte van alle zedelyke wetten zul*

lende voordragen , moet men naar myn oordeel tefFenë

aantonen , dat deze vooreerst door de fterkfte , zo wel

uit- als inwendige verplichting bekrachtigd is : teii

tweeden alle overige zedelyke wetten in zich bevat,

en bygcvolg alle vrye handelingen der menfchen be-

I paaldj
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paald ; waar nic ten derden geraakkelyk zal kunnen

worden, afgeleid, dat dezelve niet alleen zeer nuttig,

maar ook noodzakelykJs^ men ^zal 'er ten vierden kun-

nen by voeden, dat, daar zy zich tot alle menfchen

uitllrekt , het niet zeer moeilyk is , om dezelve te

zoeken en te leren kennen,

, .,
"

"*

Óm het eerde der opgenoemde Hukken te bewyfen

,

word 'er voor alle dingen vereischt, dat ik verklare,

wat men naarmyn inzien omtrent het oogmerk en het

voornaamfte doeleinde , waar toe de Allerhoogfte alle

eindige wezens heeft voorcgebragt en onderhoud, be-

hoort vast te ftellen. Dit nu bepaald hebbende, zal

men ook dan ecrsc kunnen nagaan, door vyelke mid-

delen de Schepfelen ter bereiking van dit doel het-

meest gefchikt gemaakt worden. Het zal derhalven

niet onnuttig zyn, dit vooraf kortelyk te ontvouwen.

God, een oneindig wezen, die uit kracht van zyn

beftaan die verhevenfle wezenlykheden en volmaakt-

heden van eeuwigheid bezit, kon echter niet Schep-

per genoemd worden, voor dat hy iets voortbragt^

jjog onderhouder, tenzy hy, het geen hy had voortge-

tragt, deedt voortduren, nog de hoogfle Beftierder

van zyne ScHep^eïen, zonder dezelve overeenkomftig

zyn voornaamst oogmerk in te richten.



ovERDE ZEDELYKE VERPLICHTING, ENZ. 13*

De zo evengenelde hoedanigheden zyn de uitwen-

dige kenmerken van God ; betrekkingen , in genen

dele flrydig met zyne inwendige volmaaktheden, maar

veeleer met dezen op het naauwfte verbonden en over-

eenllemmende: Uit welke overeenftemming eene vol-

maaktheid geboren wordt, dog geenzins eene inwen-

dige; want deze was boven alle aanwas en vermeer-

dering verheven : welke derhalyen , daar uiterlyke merk-

tekens dezelve bepalen , niet ten pnrechte de uitwen-

dige volmaaktheid van God kan genoemd worden. De
volmaaktheid nu, van welke wy fpreeken, is buiten

allen twyffel iets goeds, iets wezenlyks; vvant zy is

met wezenlykheden verbonden , namen tlyk met goede"

handelingen: waarom zy zelve eene wezenlykheid zyn

moer. God heeft ook deze volmaaktheid bedoeld

:

dus is ze het oogmerk van God , en wel het voornaam-*

fte oogmerk, omdat hetzelve uit alle daden van den

Alwyfen volgt en onmiddelyk voortvloeit. De uit-

wendige volmaaktheid is derhalven het uitterfte doel-

einde, het welk God met de waereld te Icheppen, te

onderhouden en te beflieren wilde bereiken. Want,

indien iemand het oogmerk, van alle de handelingen

cenes verdandigen wezens trachte op te fporen, zal

hy geen einde aan zyn onderzoek vinden , tot dat hy

toteene wezenlykheid gekomen zy, welke of tot de

uitwendige of tot de inwendige volmaaktheid van hem,

I 2 4ie
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die ze bedryvt , behoort: het welk ieder, die dit

wilde beproeven, terllond zal in 't oog vallen.

Men kan dit ook op deze wyze begrypen. Het

doelwit van alle de werken Gods moet noodzakelyk

buiten dezelve gevonden worden 5 omdat zy te famen

genomen met derzelver eigenfchappen hier toe de mid-

delen zyn: maar hetzelve is ook buiten God. Der-

halven kan 'er , uitgenomen het bovengemelde, geen

ander oogmerk uitgedacht worden, omdat 'er behal-

ven die wezenlykheid geene is, welke hier uit en wel

tot God terug keert. Indien iemand ondertusfchen

dit ontwerp liever door eeae andere bepaalde uitdruk-

king wilde te kennen geven, heb ik 'er niets tegen,

b. V. door het woord van Gods heerlykheid , waar

aan ik oordeel dat deze betekenis met meer gefchikt-

heid kan gegeven worden, als die, welke men door-

gaans daar aan toe fchryvt: of door eene andere be-

naming na goedvinden, zo men flegts de zaak zelve

behoude , en met deze niet verbinde het gevoelen van

die genen, welke geleerd hebben, dat God zyne vol-

maaktheden heeft willen bekend maken , en daar uit

zogten te betogen, dat God ook de uitoefFening van

2yne flralFende rechtvaardigheid, langmoedigheid en

mededogen bedoeld heeft : de uitoefFening van welke

volmaaktheden naar myn begrip geenzins uit het oog-

merk van God, maar uit eenen geheel onderfcheiden

bron
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bron moet ontleend worden : om welke reden ik ge-

oordeeld heb het voornaamfle doeleinde naauwkeuri-

ger te moeten bepalen , opdat men niets van alle deze

dingen daar uit zoude kunnen afleiden. Miemand is

'er voorzeker, die niet geredelyk zal toeftemmen , dat

het hoogfte wezen ook zyne grootfte uitwendige vol-

maaktheid bedoeld hebbe > dat is de beste overeen-

ftemming van zo veele en zo groote betrekkingen , als

'er of op eens of in vervolg van tyd zyn konden ; nie-

mand , zeg ik 5 die by zich zelve overweegt , dat door

den Alwyfen altoos het beste boven een minder goed

gefteld wordt.

Deze uitwendige volmaaktheid vereischte, dat 'er

ten allen tyde zo veele en zo groote zaken in betrek-

king tot God ftonden , als mogelyk waren : dus , dac

dezelve wierden voortgebragt , dewyl, het geen niec

beftaat , geene betrekking tot eenig wezen hebben kan

;

het welk van zelvs blykt. Het is niet minder duide-

lyk , dat doze zaken de voortrefFelykfte , die mogelyk

waren, dat is in haare foort volmaakt behoorden te

zyn, omdat, naar mate een wezen, het welk eene

betrekking tot God \ heeft, volmaakter zy , zo ook die

betrekking zelve groter zyn zal. Groter, omdat ze

befchouwd kan worden, als uit meer kleineren te fsi-

oiien gefteld. Dus is de betrekking van de geheele

waereld groter, dan die van elk deel deszelven,

I 3 Even
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Even zo is het met opzicht tot de trappen van vol-

maaktheid , door welige de eindige geesten van elkan-

der verfchiilen, gelegen.

Laat ons hier uit befl uiten, -darde aJgoede oorfprong'

aller dingen aan ieder zyncr fchepfelen die volmlakt^

heid heeft toegedeeld , voor welke zyne natuur vatbaar

was. Daar nu dezQ verdeeld worden in werkende"

wezens , en in zodanige , welke het vermogen om te

Werken niet bezitten ; heeft Hy de eerfle en wel die

gene onder dezelven, welke met eene redelyke ziel

begaafd zyn , en aan welken wetten konden gegeven

worden , niet alleen met de vereischte krachten om te

werken toegerust, maar heeft ook gewild, dat zy de-

zelven overeenkomftig het beste doeleinde zouden aan-

wenden. Waar uit deze hoogde zedelyke wet , aan

alle redelyke en verftandige wezens gemeen , word

afgeleid: „Leg u met al uw vermogen daar op toe,

dat uwe betrekking tot den oneindigen God altoos de

grootfte en beste zy, welke zy zyn kan." Dit wil

God , dat gefchiede : want hy heeft de overeenflem-

ming van de meeste en grootfte betrekkingen bedoeld;

dus ook de grootfte betrekking der eindige geesten

;

en bygevolg is deze wet met de Iterkfte uitwendige

verplichting verbonden.

De grootfte betrekking, waar in de menschtotGod

::/ :. ftaat.
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ftaat , kan geen plaats hebben , ten zy de mensch de

hoogde vohiiaaktheid bezitte, welke zyne natuur kan

bevatten. Ik heb reeds te voren gezegd , dat , hoe

voortreffelyker en volmaakter een wezen zy , het welk

töt God betrekking heeft, hoe groter ook die betrek-

king zelve is. Eene wet derhalven , welke de beste

betrekking van den mensch tot God vordert, eischc

ook de hoogde volmaaktheid en gelukzaligheid , wel-

ke in den mensch vallen kan. De mensch wordt dooi

zyne eigen Natuur aangezet, om die zekde volmaakt-

heid te bereiken, en het. kan niet anders zyn , ofhy

moet ook uit dien hoofde deze ten derkde verlangen:.

Want de wil van den mensch volgt akoos eene duide-

lyke kennis van zyn verdand , waar door hy boven de

redeloofe dieren verheven is, en wejke alleen de da-

den , welke den mensch waardig zyti , regelt en be*

paalt. Het geen nu het verdand zich duidelyk voor-

dek , moet noodwendig iets zyn ; en is dus iets wé-

zenlyks, iets goeds, met andere wezenlykéeden t' fa-

mendemraende. Wanneer de mensch deze overeeti-

komst geheel opmerkfaam doorziet; zal hy hst van

zynen plicht achten , eene zraak , welke hy heeft leren

kennen, en welke zyne krachten niet te boven gaac,

te volvoeren; een groter goed zich daar van beloven,

de : en met rede; dewyl iets wezenlyks, ui: eene wé-

zenlykheid geboren , ook wederom iets wezenlyks

voortbrengt. Daar tegen zal hy het kwaad , het te-

I 4 gen-
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gendeel der wezenlykheid , als in de afwezigheid van

en het gebrek aan wezenlykheid moetende gefield wor-

den , welk gebrek in allerlei foort van kwaad byna

zonder eenf^i^e moeite kan worden opgemerkt , niet

ten onrechte vermyden. Want het afweezen van eene

zaak, of iets, waar van men zich geen denkbeeld kan

vormen , is ook geen voorwerp van den wil , en men

kan daar van nieis goeds verwachten, omdat gebrek

("het kwaad) uit gebrek ontflaande ook niets dan ge-

brek voortbrengt. Uit weik begrip van het

kwaad men tevens begrypen kan , dat het-

zelve tot het doeleinde van de waereld , het

welk loutere wezenlykheden vorderde , niet het

minde kan toebrengen : 't welk my vergunt zy

in 't voorbygaan te herinneren. Alwie zyn

verftand tot Leidsman volgt , moet noodzake-

lyk in wezenlykheden toenemen. Geheel anders is

het gefteld met die neiging van het hart , die uit de

aandrift der zintuigen haaren oorfprong ontleent ; welk-

te namentlyk ook zaken volgt, dog die alleen den fchyn

van waarheid vertonen; aan zaken of toefchryvt, het

geen in dezelven niet gevonden wordt ; of het geen

baar met de daad toebehoort, uit onwetenheid ont-

zegt; waar uit de dwalingen enz. geboren worden.

Weshalven ik het verlangen en de poging om zich zelve

.%^ volmaken liever uit de duidelyke kennis van den

raeDsch
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mensch wilde afleiden, dan uit eene aangeboren nei-

ging , waarmede zy beweren , dat de Schepper of

de Natuur den mensch begiftig: heeft, en welke uit

eene min voortreffelykc en duistere bevatting ontfhat.

En dit te meer, omdat ik van oordeel ben, dat het

door de (lerkiïe en zekerfl:e bewyfen kan betoogt en

aangetoont worden , dat die ingcfchapen neigingen ,

door zo velen aangeprezen , en de daar uit voortvloei-

ende gemoedsbewegingen , tot de Natuur van een

volmaakt mensch niet behoren; dat dezelve door de

ondeugd der menfchen zyn ontftaan , aangekweekt en

vcrllerkt worden , en dat de mensch zonder dezelve

onderdrukt en aan de heerfchappy der rede dienstbaar

gemaakt te hebben , niet kan opklimmen tot die ge-

lukzaligheid , voor welke zyne Natuur vatbaar is. De
zedelyke voorfchriften fchynen geenzins uit de bedor-

ven, maar veeleer uit de zuivere en ongefchonden na-

tuur van den mensch te moeten afgeleid worden.

Door die zelvde Natuur , door welke de mensch het

geluk najaagt, wordt hy ook opgeleid tot den oor-

fprong alles goeds, en dus aangefpoort, om de bo-

vengemelde wet in acht. te nemen , hetzy hy de krach-

ten , welke hy bezit , hetzy hy derzelver geringheid gade

flaat. Wat het eerde betreft , hy kan zich gemakke-

lyk overtuigen, dat hy het leven, de krachten, de

I 5 welr
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welfland des lichaams, de vermogens der ziel , de ge-

legenheid, om iets goeds te verrichten, niet aan zich

zelve, maar aan de goedheid van den hoogden Beftier-

der verfchuldigd is. Wanneer hy op zyne mindere

krachten zyne aandacht vestigt , moet hy , door eene

veelvuldige ondervinding geleerd hebbende, w^eten,

dat hy met alle infpanning derzelveri zich echter die

goederen, aan welke hy gebrek heeft, niet kan b e-r

zorgen, b, v. de herftclling der verloren gezondheid,

de vrugtbaarheid der bomen en velden , en ontelbare

andere dingen. Indien hy dit niet by zich zelve over-

weegt, nog hierdoor wordt opgewekt, om de bron

alles goeds op te zoeken, ofzichmisfchien verbeeldt,

dat hy of zonder God, of tegen zyne toeftemming iets

goeds kan deelachtig worden , koomt zyne kennis met

de zaken" zelve niet overeen, en is dus onvolkomen en

gebrekkig, welk gebrek zich te gelyk tot alle zyne

daden zal uitbreiden en ook dezQ onvolkomen maken.

Want de kennis , welke iemand in zyne handelingen

volgt, zet zyne ondernemingen of de grootfte waarde

by , of berooft dezelve hier van. Het geen men nog

duidelyker zoude kunnen bezeffen , indien iemand

wilde onderzoeken en met meer naauwkeurigheid be-

palen, welke kennis een volmaakt mensch niet alleen

in ftaat was, maar ook zich behoorde te verwerven,

om met deze gewapend al het kwaad te kunnen ver-

myden. Het is my althans nog niet gebleken, waarom

dit
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die onmogelyk zoude zyti. En alfchöoti wy van dien

bogen trap verftoten en van krachten beroofd, dien

niet volkomen kunnen bereiken, zo zou zulks echter

aantonen , v^^elken weg hy moet volgen , die aan den-

zelven verlangt nader by te komen.

Zy die de reden , welke de vrye handelingen van

den raensch bepaal dt, niet in haren eerllen oorfprong

maar liever in de Natuur des menfchen zelve zoeken,

fcheiden gewrocht en oorzaak roekeloos van elkander

af. Daar nu zulks niet gefchieden kan , zal men beter

doen , niet alleen de reden van de menfchelyke Natuur

en der krachten aan dezelve gefchonken, maar ook

het einde, waar toe wy deze behoren aantewenden ,•

in het oogmerk van den alvvyfen Schepper op te fpo-

ren. En welk voordeel heeft ook de beste wet: zoek

uw> geluh; Tracht u, zelve te volmaken: de opvol-

ging van welke uwe krachten te bovengaat, ten zy

iemand daar te boven aantone, waarvandaan gyde.

vereischte middelen, om dezelve te volbrengen , be-

komen kunt.

Eer ik echter uit het tot dus verre gezegde het be-

fluit trekke , dat de bovengemelde wet alle vrye han*

delingen der menfchen bepaalt , zal het van myn voor-

nemen geenzins afwyken , vooraf te herinneren , dac

de grootfte betrekking van den mensch tot God ook

het
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het allermeest t' famengefteld is, en alle betrekkingen

,

'welke tusfchen God en den mensch kunnen plaats

hebben , ieder in 't byzonder in zich fluit ; en zo vele

opklimmingcn en vermeerderingen toelaat , als 'er

trappen zyn van die volmaaktheid en deugd, welke

de mensch in ftaat is te bereiken. Het welk zeer ge-

makkelyk en eigenaartig kan worden opgehelderd door

de voorbeelden van eenen burger uit eenen lageren

(land en eenen vriend des Konings tegen over elkan-

der te ftellen : welke beiden , dog ieder in eene zeer

verfchillende betrekking tot hunnen Koning ftaan.

Dit zo geflield hebbende kan men hier uit befluiten ,

dat de bovengemelde wet vooreerst alle plichten be-

vat, welke wy jegens God betrachten moeten. Want

het denkbeeld van eenen almachtigen Schepper, en

bygevolg ook van eenen Opperheer van 't Heelal , als

den goedertierenften Weldoener en Wysten befchik-

ker van alle dingen , gebiedt zonder tegenfpraak de

plichten der grootfte gehoorzaamheid , der hoogfle

liefde , van het flerkst vertrouwen in hem te (lellen

,

«n alle overige plichten, welke van dezen afhangen.

Dezelvde Wet beveelt ten tweeden , dat wy in al-

len delen na de hoogde volmaaktheid llreven, die ia

den mensch vallen kan : welke het my vergunt zy in

inwendige en uitwendige te onderfcheiden. Tot de

eer-
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eerde breng ik de volkomenheid van de ziel en hec

lichaam: welke geen van beiden kunnende verkregen

worden zonder het opvolgen van eenige Regels

,

fchryfc zy ook deze voor: welke ik echter als te alge-

meen bekend, om ze hier breedvoeriger te behande-

len , niet ten onrechte voorby ga.

Ten opzichte van die plichten , door welken de

uitwendige Haat van den mensch verciert en bevorderd

word, acht ik het nodig , het een en ander aan te

merken.

De uitwendige volmaaktheid van den mensch be-

ftaat in de overeenftemming van alle zyne betrekkin-

gen met zyne inwendige bepalingen: waar toe niet

alleen behoren alle zyne betrekkingen tot de zaken

,

van welken hy gebruik maakt, ten minde in Haat was

gebruik te maken , om zyn ziel en lichaam te volma-

ken , maar ook in 't byfonder de zodanige , welke

daaruit ontftaan, dat de mensch' oorzaak is geworden

van eene wezenlykheid buiten zich , uit welke de be-

werker zelve flegts eene geringe, ja! byna in 't geheel

geene nuttigheid voor zich fchynt te trekken. Men
moet echter niet denken , dat dit voordeel van zo wei-

nig aanbelang is. Want , gelyk wy reeds boven aan-

gemerkt hebben, de betrekking, welke 'er tusfchen

hem en zyn gewrocht plaats grypt , wordt uit eene

we-
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wezenlykheid geboren, namentlyk uit een goede daad

en is dus zelve eene wezenlykheid. Het welk duide-

lyk zal worden door deze betrekking te vergelyken

met die, welke ontflaat, wanneer iemand eenige on-

volmaaktheid naar buiten veroorzaakt heeft , welke

ieder zal oordelen kwaad te zyn. Gelyk dan deze

den uitwendigen Itaat van den mensch ontciert en ver-

ergert , zo wordt dezelve door gene verrykt en meer

en meer volmaakt. En wie is 'er, die niet fteeds den

bewerker yan het geluk van anderen zal hoogachten ?

Daar nu iemand niet min verplicht is, zynen uit-

wendigen als inwendigen ftaat te volmaken, moet men

ook gene gelegenheid, om zodanige daden te verrig-

ten 5 laten voorbygaan. Het zelvde kan men zich

ook op deze wyfe voordellen. De mensch zoekt in

alle zyne handelingen het goede. Dit goede bevor-

dert of zynen uitwendigen of zynen inwendigen flaat.

Daar 'er nu geen derde mogelyk is , worden ook alle

zyne daden door de voorgeftelde wet bepaald : waar-

om die zelvde wet ook op deze wyfe kan worden uit-

gedrukt. „ Bewerk zo vele en zo grote wezenlykhe*

5, den in en buiten u, als 'er door uwe krachten kun-

5, nen te weeg gebragt worden."

Daar gy nu geen van beiden zonder de vereischte

veirmogens, welke gy of reeds door God aan u ge-

fchon-
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fchonken bezit , of nog van zyne hand verwachtea

moet , in Ibat zyt te volbrengen ; zo houd in alle

uwe bedryvcn uw oog gevestigd op den oorfprong

alles goeds, en gedraag u zodanig, dac gy met eea

gegrond vertrouwen al , wat u nodig is , van hem

kunt verwachten. Wanneer gy dit zult gedaan heb-

ben , zal uwe betrekking toe God de beste zyn.

Ik .ga thans over tot de nuttigheid, die de hoogde

zedelyke wet fchynt te zullen aanbrengen ; welke

voorzeker niet gering is. Want indien wy de deugd-

zaamheid onzer daden niet ten onrechte naar wetten

afmeten, is 'er ons voornamentlyk aan gelegen, te

weten, of die wetten waar en zeker zyn.

Daar nu van de lagere wetten gene rede kan gege-

ven worden zonder eene hoogde wet, in welke alle

overige wetten vervat zyn , begrypt men gemakke-

lyk, dat de zedelyke wysbegeerte zondereene hoog-

fte wet onzeker en twyfFelachtig is. En hoe , bid ik

u, zult gy kunnen betogen , dat de deugd, waar op

gy u beroemt, de ware deugd is, zonder aan te to-

nen , dat dezelve met de ware wetten overeenkomdig

is? Waaruit men kan opmaken, wat men te denken

hebbe, aangaatlde het gevoelen der genen, die zeg-

gen , dat de deugd om haar zelve moet gezogt en uit-

geoefFend worden.

Z7.



144 TWEEDE ANTWOORD op de VRAAGE

Zy, die leren ^ dat men de Natuur moet volgen^

behoren vooraf te bewyfen, dat de Naruur vanden

raensch nog zuiver en onvolkomen is. Zo lang die

niet gefchied fciiynen ten minde die plichten , welke

uit deze of gene ingelchapen drifc worden afgeleid

,

geen den miniten grond te hebben.

Deze hoogile wet leeft vervolgens, wanneer meer

plichten te famen lopen, aan welken men den voor-

rang moet geven, ten naasten by op deze wyfe: (lel

de plichten jegens God boven alle anderen , maar

merk ook alle uwe overige plichten tevens aan , als

aan God verfchuldigd , en laten uwe handelingen nini-

mer aanlopen tegens al , wat de hoogfle gehoor-

zaamheid, welke gy Mem betonen moet, van u af-

eischt.

Met opzicht tot de plichten, welke den mensch

zelve meer van naby betreffen, moet men diegenen,

door welke de volmaking van de ziel bevorderd wordt,

van groter belang rekenen , als die, welke omtrent

het lichaam; en dezen wederom boven die, welke

men omtrent zynen uitwendigen ftaat verplicht is te

betrachten , den voorrang geven : wanneer nament-

lyk de voorgeftelde voordelen gelyk zyn. Zyn deze

daar tegen ongelyk moet de wet van het beste gelden,

dat eene grotere wezenlykheid van het lichaam boven

^ eene
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cene mindere wezenlykheid van de ziel, en eene gro-

tere wezenlykheid , welke buiten u kan worden voort-

gebragt ^ boven de volmaking zo wel van de ziel , als

van het lichaam behoort gefield te worden. Wmt
toe ook fchynt te behoren het behoud van het alge-

mene welzyn of van den perfoon, die het bewind in

handen heeft, b. v» van eenen Koning, van cenea

Vorst enz.

Deszelvs gebruik fchynt zich nog verder uit te drek*

kên iö de Godgeleerdheid , en tot het bewyzen vatt

meer andere waarheden te kunnen dienen. Dua kan

men de hoogfte wet, als het doeleinde, en de Natuur

der genen, aan welken zy voorgefchreven wordt, als

het middel aanmerken. Daar nu alle oogmerken en

middelen van den Alwyfen in eene wederkerige over*

eenkomst ftaan, kan men daar uit afnemen, met wei*

ke vermogens de mensch , zo als hy uit de handen

van God kwam , is begiftigt en toegerust geweesr*

Wanneer wy deze met de geringere krachten , welke

wy in de overige menfchen ontdekken, vergelyken^

worden de laatfte ongenoegfaam bevonden, om het

gezegde doeleinde te bereiken : waar uit de noodza-^^

kelykheid van eene nadere openbaring , van eenen

verlosfer, en het geen in dezen vereischt wordt, dui-*

delyker zal kunnen bewezen en afgeleid worden^

K Men
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Men zal bevinden , dat in de zedelyke wysbegeene

de drangredenen uic de tegenwoordigheid van eenea

God afgeleid veel krachtiger zyn, dan alle de overi-

ge; waar uit dan ook volgt, dat de Godsdienst ea

de zedelyke wetenfchap niet door zo groot eenen af-

ftand van elkander gefcheiden zyn , als zommigen wel

menen , maar dat zy veeleer door eenen gemenen

band met elkander verenigd zyn. Zy zal den Leer*

meester onderrichten , welke voorfchriften hy den te-

dere harten der Jeugd moet inboezemen, om met deze

gewapend de aanlok felen der ondeugd te kunnen weer-

ftaan.

Ik heb boven in de vierde plaats geftelt, dat de

hoogde wet niet moeilyk behoorde te zyn , om ze te

kennen. Want elk een, die toeftaat, dat men zich

van het beflaan en de voortduuring van den mensch ,

zonder eenen almachtigen Schepper en onderhouder,

geen denkbeeld kan vormen, moet ook die betrek-

king van den mensch tot God , waar van wy gefpro-

ken hebben, toeftemmen, waar uit de voorgeftelde

wet byna zonder eenige moeite wordt afgeleid; waar-

om ons ook de dagelykfche ondervinding leer^: , dat

,

wanneer men de menfchen tot hun plicht wil terug

brengen , en hen doet opmerken , dat God dit of dac

WÜ of verbiedt, zulks by hen meer vermag, dan alle
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andere drangredenen* Want zy begrypen geraakke-

lyk, dat hunn^ betrekking tot God die gehoorzaam-

keid van hen vordert.

Tot dus verre.
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DISQUISITIO ALTERA

D Z

PRINCIPIIS DOCTRINAE

M O R U M.

M.orum legem omnium principem et fummam indi,.

caturura , me quidem judice, firn ui oportet oflendere:

illam I) obligatione fumma et externa ec interna fanei-

tam esfe ; II) Omne^ reliquas leges morales compledti,

adeoque omnes liberas hominum adiones determinare.

ünde III) facili negotio poterit coliigi , illam non

ulitisfimam modo, fed etiara necesfariam esfe. IV)Po-

terit addi 5 quia ad omnes homines pertinet , illam

cognitu non adeo difBcilem esfe.

Quorum primum ut demonflrem , ante omnia opus

crit, ut, quid de confilio et fine ultimo, quo fum-

mum numen omnia entia finita produxerit atque con-

fervet, cenfeam ftatuendum, aperiam. Quo pofito

demum poterit intelligi , quibus rebus crcaturae ad

K 4 hunc
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hunc finem reddantur aptisfimae. Paucis igitur hoc

wite explanare juvabit.

Deus eös infinitüfti ^ aeterno J3ft|[t5iblas fummi'^ rea-

litacibus perftétionibusque vi esfentiae fuae gaudens,

tarnen ante non poterac dici creator, quam quicquam

produccret, ncqtie confen^tor , -mfi fecisfet ut pro-

diiéla durarent , neque fummiis eorum gubernator

,

nifi eadeni fini luo principi accommodaret. Praedica-

ta modo allegataTünt chanidleres Dei externi, relatio-

ïies, internis ejus perfe(5lionibus minime oppofui, fed

potius cum eis optime confpirantes : ex quo coi|fen<u

"öfltur perfefllo , minime vero interna , quippe (mi* fiil

'addi poterat; externa igitur, dum extèrnae notae eani

cönfliruunt , Dti perfe(^io non injuria nominabit^r.

' Perfeilio , de qua (cmno , omni "procul dubio efl bonun^

,

reale; cum realitatibus enim, bonisnempeaélbnibus,

^lïétesfario efl conncxa ; ihrnc ipfa realitas fit necesfe

'èiiy' Deus q'.!oque eam intendit; hinc ejus eü Ms
'^èt'quidem fdinm'usV qüia fapienti&fimi rréliones omnes

immediate fequitur. Externa igitur I>ei perfeélio 'eïl

finis ultimus, quem Deus mundum creando, confer-

•Vah'dü et guWrnando voluit cónf^i. Finem énirn

'ttftóifïtm entis itytélligen tis aétionum inveflig^ms, qüiae-^

'.rehdi finem ilon facies, donec ad realitatem pervené-

"Hs, ïqtiae'vel-^d iextérnam vel internam agentis perfèc-

üonéiti ptn-tih^kt, quod periculum faeienti mox appa»
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rcbit. Quod hoc quoque moclo poreft'inteHigi. Finis

omnium Dei operum extra üia reperiarur liecesie eft:

quia fimul fumta, ciim furs Jattributis, func meiia;:

fed eil qiioque exK*a Deum,praeter fupramemoramin:

igimr alius Hngi ncqu-k, cum praeter illam realicatem^

•<}iiae exinde, et quidem ad Déum redundet, fic auHa.

Ititerim fi hunc conceptum qiiovis alio termino maluc-

ris fignificare, non repugno, ex. gr, voce gloriacDei,

cui liane vim reélius tribui posfe exiflitno, quam-q^iiae

vulgo ei fubjicitur, aut qüovis alio nomine, modo res

ipf^ maneat, neque cum illo conjungas fentaitiam H-

^ lorum , qui docuerunc : Deum voluisfe perfcélionesfuas

manifefïare , atque inde conati funt inferre : Deum

quoque puniends juflitiae^ longammicads ec miferi-

cordiae exercicium ïntendisfe : quarum perfedlkiïïum

exercirium neutiquam ex Dei intentione , fed iooge di-

verfo fonte puco derivandum* : Quam ob caufam fiim-

mum finem duxiaccuranüs determinandum, utharum

rerum nil inde posfit colligi. Ens fummum vero maxi-

marti quoque fuam externam perfe^onem , i. e. opti-

mum confenfum tot rantarunique relationum intendis-

fe, quot quantaeque vel (]mul vel temporis fuccesfu

esfe poterant, nemo non largietur reputans, quod c\

fapiendsfimo fcmper ppdmura jaiinori bono antepona^

tur. Externa haec perfe-élio requirebat, ut rot tan-

taeque res quovis tempore ad Deum referrentur, quot

^l-quaiitaeque jiGterafit, hinc produGcretotur^' dumiquod
^* K 5 non
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non exiftit, ad nullum ens potefl: referri, quod per fe

patet. Ilias res quoque, quae csfe poterant, debuisfe

«sfe maximas five in fuo genere perfeélas , non minus

clare percipitur, quia, quo ens ad Deum relatum efl

perfeftius, eo major inde relatio oritur. Major, quia

poteft fpeftari ut ex pluribus minoribus compofita: fic

toiius orbis terrarum relatio efl major illa cujuslibec

cjus partis. Par eft graduum perfcél-onis, quibus fpi-

ritus fiuiti difFerunt, ratio. Colligamus inde, quod be-

nignisfimus creator cuivis creaiurae, quam natura ejus

•capiebat, perfedionem tribuerit, Quie quum divi-

dantur in entia , qiiae agunt , et vi agendi deltituca , prio-

libus, interque ea menie praeditis, quibus leges dari

poterant, non modo necesüirias ad agendum vires lar*

gitus eft, fed voluit quoque ut illis modo , cum optimo

fine confentaneo, uterentur. ünde cogiturlexfumma

moralis omnibus ertibus mente praeditis , adeoque

ctiara hominibus con.munis:

ld omnibus vïribus age , ut relatio tua ad fummum

cumen, quovis tempore {ity quae es^Q potefl, optima

maxima. Hoc Deus vult fieri. Intendit enim con-

fenfum plurimarum maximarum relationum fpirituum

linitorum , adeoque fummam haec lex obligationem

cxternam habet adjunélam.

Maxima vero hominis ad Dcum relatio locum habe-

re
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re neqiiit, nifi homo maxima, qimm cjus natura capic,

gaudeat perfeétione. Jam fupra monitum fuic, quod

relatio eo evadac major, quo raajiu perfediusque iic

ens ad Deum relatum. Lex igitur optimam hominis

ad Deum relationem poftulans , raaximam quoque

,

quae in hominem cadit, pofcit perfe^^ionem et felici-

tatem. Ad eandem perfeélionem acquirendam homo

fua natura adigitur, neque illam per e andara non potell

exoptare. Hominis enim voluntas femper fequitur

diftinélam mentis cognitionem, qua- fupra bruca emi-

nee, quaeque fola adiones homine dignas determinat.

Qüod intelledu» fibi didinéle informat , tion potelè

non Q.%i^ aliquid, hinc reale, bonum, cum aiiis rea»«

litatibus confentiens,

Quem confenfum homo perfpiciens, rem cognitam,

vires ipfius non excedenrem , judicabic efficiendam ,

plura inde fperans bona. Neque injuria: dum reale

ex realitate oriens iterum reale parit. Malum contra

Tealitati oppofitum , quod in abfcncia et defedu reali-

tatis ponendum , qui defeólus in quovis malorum ge-

nere nullo fere negotio deprehenditur, ron immerico

fugiet. Rei enim vacuitas, iive quod non potcllcogi»

tari 5 neque ell voluntatis objeélum, neque quidquam

boni inde fperanduni, quia defcdus (malum) ex de-

fedu proficifcens bü praeter defcaum gignir. E-t

(^UQ mali conceptu Omul poteft incelligi, iiludadmun.
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di finem, meras realitaces poflulantem , nil quicquam

posfe corferre, quod tranfeunti monere liceat. Qui

inccUeéhim ducem llquicur, non poteftnonrealitatibus

augeri.

Appetitus ex impulfu fenfuum ortum trahentis alia

cft ratio, utpote qui fl quitur quoque res veri fpeciem

tantum prae fe ferentes, rebus aut tribuit, quae non

infant 5 aut, quae iliiscompetunt^ignorationedetrahit,

unde errores etc. oriuntur, Quppropter ex intelli?

gentia hominis conatum Me perfici'endi mallem den?

vare, quam ex inflindu, quem a creatore aut natura

datum perhibent, ex inferiore cognitione oricnte. Nc-

que minus quia ccrtisfimis posfe vinci argumentis exis-

timo, inftinélus illos, a tam miiltis kudatos, indeque

oricntes animi motus , ad hominis perfeéli naturam

non pertinere : hominum vitio ortos esfe et confirma^

ri, neque hominem nifiillis oppreslis, rationisque im-

perio .fubjedis , ad beatituciinem, quam ejus natura ca-

pit, posfe evehi. Minime vero ex natura hominis cor-

rupta, fed potius integra morum praecepta videntur

petenda. Eadem vero natura, qua homo axi felicita-

tem rapiiur, ad audorem quoque cmnis boni ducitur,

adeoque ad legcm fupra mcmoratam fervandam adigi-

tur;-iive vires, quibus gaudet, five earum tenuitatem

i'cfpiciat.

De
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" De priore, facile potcft connnci, quod vitam, vi-

fes, inco^umitatem corporis, animi dotes » boni effi-

ciendi occafijncm, non fibi, fed gubcrnatoris fumml

bonirati debeat. Ad imbecilliores fuas vires animum

adplicans, faepisfime expertus debet fcire, quod omni

lllarum intentione tarnen bona, quibus indiget, fibi

comparare nequeat, exl gr. fanitaris amisfae reilitU'»

tionem , fertilitarem arborum , agrorum , innumera-

que alia. Quae li neque fecum repurac, neque illis

movetur ad fontem omnis boni quaerendum, aut for-

lan credit , fe vel fine vel invito Deo i quidquam bo-

ni posfe confcqui, cognitio ejus cum rebus non con-

fentit , adeoque eft manca et vitiofa , quod vitmm

fimul ad omnes ejus aóliones permanabit, illasque vi-

tiofas reddet Cognitio quippe , quam in ajendo fe-

queris, tuis fusceptis maximum vel dat vel adimitpre-

tium. Quod darius posfet percipi, fi quis invefliga-

ret, accuratiusque determinaret, quam cognitionem

homo perfedlus et poterat et debebat fibi comparare,

qua imbutus omne pcccatum poterat vitare , quod

quare fieri nequeat, equidem non liquet. A quo gra-

du licet dcpulfi, viribusque dcflituti, eodem perten- .

dere non valeamus; tamen oflenderet, quid fequen^

dum fit, ad illum propius accedere cupienti.

Qui rationem liberas bominis aifüones determinan-

tem non in caufa ejus prima, fed potiijs in bominis

na-
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natura quaerunt , perperam efFeélum h caufa fejun*

giiiu; quod cum fieri non poslic, tam rationem natu-^

rae humanae , viriunique illi cribucarum , ^uam cui rei

fint irapendendae , in coniilio fapientisfimi creatoris

rcdlc quaefieris. Et cui uiüi vel optima lex : Quaere

felicicatem: Perfice te: cujus oblervatio vires tuas fu*

perat, nifi oftenderis fimulj uude ad illam cxfequeix*

dam necesfaria posfis accipere ?

Antequam ex didis conficiam , legem fupra exhibi-

tam fummam omnes hominum aétiones liberas deter-

minare, ab inlricuto non alienum erit nionere, quod

maxima hominis ad Deum relatio maxime quoque ük,

compolica, condneatque omnes et fingulas relationes,

quae Deum inter et hominem posfunt habere locum

;

tot admittat gradus et incrementa, quoc func gradus

perfedlionis et virtutis in hominem cadentis. Quod

excmph's infcrioris conditionis civis , amicique regis

in ter fe collatis , quorum uterque fed longe diverfa

modo, ad fuuhi regem refertur, facili negotio potefl:

iiluflrari. Quo poiito intelb'gitur , legem fupra memo-

jatam compiecfli primo omnia officia erga Deum obfer-

vanda,

Notiö enim porentisfimf creatoris , adeoque etianï

fummi Domini, clementisfimi benefaAoris, fapientis-

iimi omnium rerum arbitri, officia maximae obedien-

tiae,
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tiae, fummi cimoris, fidiiciae in illo collocandae, re-

liquaque, quae ex illis pendent, facile injungic.

Deinde eadcm lex praecipic, ut omnibus numerisab-

folucam, quae quiAem in hominem cadic, quaeramu»

pcrfeélionem. Quam liccat difpefcere in internam ec

excernani. Ad priorem refero, animi et corporisper-

fedtionem. Quarum neutra quum posfit obtineri , nifi

quibusJam regu is fcrvatis , has quoque praefcribit.

Quas vero, quoniam notiores funt, quam quae piuri-

bus exponancur, merico praecer mitcimus. Circa offi-

cia, quibus flacus hominis externus ornatur, quaedam

videncur monenda. Excernara hominis perfedlionem

conftituunc omncs relationes , cum internis ejus deter-

minacionibus confl-ncientes. Quó non modo pertinent

omnes relationes ad rcs, quibus ucitur^ faltem posfet

et deberet , ad animum corpusque perficiendum , ü^qó.

praecipue quoque, quae inde oriunrur, ubi homo ex-

ticerit audor cujusdam realiiatis extra fe, ex quji haud

magna, imo fere nulla, ad agentem utilitas redundare

videtur.

Quae tamen non putanda efl nulla. Relatio enim

,

ut fupra fuit monitum , eum inter et efFedlum exiftens,

€X realicace oritur, bona nempe aétione; hinc eftrea-

Jitas. Quod palam fiet , hanc relationem cum illa

componendo, ubi quis fuerit auétor imperfe<^ionis et

ma-
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mali extra fe, quam nemo non judicat malam. Siciit

igitur haec llatum hominis externum deteriorem red-

dit, ita illa augetur perfcéliorque redditur. Et quis

linquam auótorem falutis aliorum culpavit ? Statum

vero externum quiim non minus quam intenlum pcrfi-

cere tenearis , etiam nulla ejusmodi adiones patrandi

occafio erit praetermittenda. Idem hoc modo poteft

concipi. Homo in quavis aélione fpeélat bonum. Hoc

tonum vel • ad intemum vel externum ejus datum au-'

gendum facit: tertium autem cum jam nihil fit, om.

nes ejus aftiones memorata lege determinantur. Un-

de eadem lex hoc quoque modo posfet enunciari: Sis

auftor tot tantarumque realitatum in et extra te ,

quot quantaeque tuis viribus posfunt efüci. Quorum

neutrum vero quum fine viribus a Deo vel tibi jam

tributis, vel exfpcétandis , praefi:arevaleas, in omnibus

aclionibus auéliorem omnis boni rc/picias, atque ica te

geras, ut cum fiducia cuncla, quibus indiges, ab illo

posfis exfpcélare. Qiiod fi feceris, relatio tua ad De-*

urn evadec optima.

Venio nunc ad utilitatem , quam morum lex fi-mima

videcur allacura , quae quidem haud fiine videttir esfe

e^igua. Si etiim aélionum bonitatem non injuria Ie-

gibus me tiiTiur , maximi inrerefi , nosfe , an leges fint ve-

rae et certae; infcriorum aurem legum ratio cum reddi

plane nequcat-fine lege fi^mima, qua reliquae omnes

con-
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continentur^ facile concipitur, morumphilafophiam

fine lege fumma esfe inccrtam er dubiaiii* Et quo-

modo quaefo probaveris, vircutem
, qua gloriaris, esfé

veram, nifi oltenderis, eam veris legibus confentire ?

Ex quibus intelligicur, qiiid de virtucd, quam diciuié

per fe expetendam esfe, exiftimandura du Qui na«*

turam fequendam esfe praecipiunc, ante demonflreni

necesfe eft, hominis naturam adhuc integram esfe 5

dum hoc fiat, quae ex hoc faltem vel illo hominis in*

ftinélu arcesfuntur officia, nullo videntur niti funda^

mento.

Docet porro fumma lex , quodnam in officioruni

concurfu reliquis fit praeferendum ; hoe fere modo»

Officia crga Deum omnibus aliis praeponentur , imö

Gunéta reliqua fimul fint officia erga Deum , rieque uJ*=

la aflionc ofFendatur , quod maxima ei pr^ilanda obe-

dientia poftulaté In ter officia, quae propius hominem

concernunt, adtiones^quibus animus perficitur,antepo-

nantur illis circa corpus et haec circa fl:atum exterriura

obfervandis, paribus nempe commodis propoficis: jis-

dem difparibus , valeat lex optimi , ut major corpori^

realitas praeferatur minor! animi,et major extra teeffi"'

cienda realitas utrique tam eorporis quam animiperfec^

tioni praepónatur, Quo videtur referenda falucis com-

munis aut perfonae publicae confervatio ex. gr, vq^

gis, principis et f. p.
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Latius adhuc ejus ufus videtur patere in theologia,

pluribusque veritatibus demonftrandis infervire. Sic

lex fumma poteft confiderari ut finis , natura vero illo-

rum,quibus dacur,ut medium ; cumque fines ec media

fapientisfimi fibi mutuo congruant, inde potest confi-

ci , quibusnam viribus donisque homo a Deo produc*

tus fuerit ornatus. Quibus cum minoribus, quas in

reliquis hominibus ofFendimus , viribus collatis , pofle-

riores infufficientes ad diélum finem confequendum de-

prehendes; unde necesfitas revelationis , liberatoris,

quaeque in illo requirantur , clarius poterunt confici. In

morum philofophia k praefente Deo defumta motiva

reliquis reperientur forciora. Unde fimul intelligitur

religionem et morum fcientiam non tanto , quam

quidam putant, intervalio diftare, fed potius conimu-

ni vinculo contineri. Paedagogum docebit, quibus

regulis juniorum animi praecipue imbuendi fint, qui-

bus muniti peccatorum illecebris faciiius queant refi-

ftere. —

—

Quarto loco fupra pofueram , legem fummam quo-

que cognitu non debere esfe difficilem. Quicumque

enim concedit , hominis tam exiftentiam , quam dura-

tionem fine omnipotente creatore et confervatore con-

cipi non posfe, relationem quoque^ de qua did:um,

hominis ad Deum largiatur necesfe eft; unde lex

fumma fupra propofita nj^llo fere negotio colllgitur.

ün-
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Unde rerum humanarum ufus eciam docec, quod^fi vel

iniiraae fords homines ad officium redudhirus, cis

oftenderis: Deutn hoc vel illud veile aut nolle fieri

,

apud illos plus valeat , quam reliquae rationes omnes.

Facile nerape concipiunt, fuam ad Deum relationem

hanc obedientiara poflidare.

TANTUM.

L &





WAARNEMING
VA N E E N E

LAMMIGHEID DER LENDEN EN
ONDERSTE LEDEMATEN, GE-

NEZEN DOOR HET GEBRUIK
VAN DE PLANT

RHUS RADICANS.

DOOR

PETRUS STEPHANUS KOK,

Med, DoSlor , Koninglyke Profesfor aan de Univer* \

fiteit van Léven , Lid der Hoïlandfche Maat*

fchappye der Wetenfchappen te Haarlem en

van andere Geleerde Genoodfchappen

L3





WAARNEMING
VANEENE

LAMMIGHEID DER LENDEN EN
ONDERSTE LEDEMATEN, GE-

NEZEN DOOR HET GEüRülK
VAN DE PLANT

R HU S RADICANS.

§. L

Z ) de waarde van eene Geneeskundige waarne*

ming afhangt van het voordeel, dat zy kan bybrengen

,

om onzen evenmensch in zyne kwalen te hulp te ko-

men ; zo zal deze van zo veel meer nut kunnen ;syn ,

daar zy een nauwkeurig verflag geeft van een mid-

del, dat, hoewel nog niet algemeen beproeft, egter

eene ziekte overwonnen heeft, die veeltyds, onaan-

gezien alle de daartoe aangeprezene middelen ge-

Ibruikc zyn, ongeneeslyk gebleven is.

L4 s- II,
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Het voldoet niet , dat na het gebruik van een

geneesmiddel eene ziekte weggaat , maar het is

daar en boven volftrekt ' nodig , om zich van de

werking eens middels te verzekeren, dat mep on^

derfcheid , of de kwaal , zonder het gebruik van dit

middel , ongenezcn gebleven zoude zyn : w^nt anders

word men de befchimping van den geleerden Heer

pontana waardig; als hy zegt, de Geneesheer neemc

voor het Geneesmiddel van een kwaal het medicament ^

na het welk de genezing gevolgd is; daar men volgens

eene gezonde redenkunde , hieruit niets anders kan

afleiden, als dat het aangeprezen middel het ver-

inqgen niet gehad heeft, van den zieken qm to

|),rengen. {a)

§. nr.

in het algemeen komt my de wyze van waartene-a

men gebrekkig voor; wy trekken dikwerf de gevol-

gen onzer waarnemingen uiteene ongenoegzame onder-r

vinding ; en wy Verhaasten ons om te beredeneren een

geval , dat men niet dikwyls of onverfchillig genoeg

(>verwogen heeft. — Hoe dikwyls koomt men met

vooringenomenheid aan het ziekbed , en oordeelt oyer-

^c goede of kwade gevolgen yan het gebruikte midr

4el,

fó Qpuscul. Pbyficj. et Chymiq, pag. 176^
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del, na dat men *er min of meer voor geneigd was;

waar uit dan een aantal onzekere waarnemingen ge*

boren wordt.

§. IV.

Ik beoog hier niet den lof van een nieuw genees^

middel te verme^lcn ; de goede uicwerkzels moeten

deszelfs voorfpreckcrs zyn; en door den tyd, heeft,

het goede eigcnfchappen , z: 1 het alle tegcnfpraak moe-

ten te boven komen. -^ Ik tragt hier alleen de vrugt

van myne ondervinding aan de geleerde Maatfchappy

mcderedeclen, en trede in geen gcfchil wegens hetgee-*

nc er voor- of tegen dit middel gezegt is. — Egter

wil ik hier in 't voorbygaan wel aanmerken , dat de te-

derhei :1 van een Genees- of Heelmeesters charakter

niet duit, dat hy een middel, tegen welke ziekte

het ook zy 5 zonder veel nadenken bcproeve; en

zelfs llryd het zeer tegen de voorzigdgheid , dat men

een nieuw middel gebruikt, zonder de mogelykheid

van een en goeden vïitflag er van te gemoet gezien

te hebben.

$. V.

. De Koorts-bast, het Braak- en meer andere midde-

len , hebben eertyds zeer veele
, ja 1 heethoofdige te-

genilrevingen ondergaan; egter, zo als hec dikma.als
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gefchied, zyn deze geneesmiddelen daarna niet alleen

zeer nuttig, maar thans onontbeerbaar bevonden. Hoe .

zal het met de plant Rhus radkans gaan? de tyd

€n ondervinding zullen hier over alleen kunnen be-

flisfen*

. §. VL

De plant wordt by Tournefort QT) Toxicodendron

triphyllum glahrum , en by Linnceus (^c) Rhus

radkans , folHs ternaüs : foliolis petiolatis , ovatis ,

fitidisy imegerrimis, ccmle radicanse gem^rnu. &c»

S. VIL

Alhoewel men door Jofepktis Montius (//), Ros/i

en- door meer andere geleerde Schryvers kennis heb-

be aan de Rhus radicans ^zo heeft egcer de geleerde

Heer Du Fresnoy 'er zich vooral mede bezig gehou-

den {e).

Ook is het byzonder aan dezen Hoogleeraar , dat

men het' gebruik van deze plant, in de Lammigheid

der onderlle ledematen, en in de Huidziekten, ver-

fchuldigd Js.

S. VIII.

(Jf) Inftitnt. pag. 6li.

(d) Spec. plant. p. 3S1.

(d^ Bonon. Scient. et Art. inrtit. tom. 3. De Nonnullis

plamis , quae pro venenatis habentur , obfervat.

(/) Des proprietés de la plante, appellée Rhui radkanv.
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§. VUL

Veele Geneeskundige ichriften hebben zederc reets

met veel roem de voordeelige eigenfchappen van de

Rhus radkans in de genoemde ziekcens (§• 7.), en

wel byzonder in die Lammigheid der onderlle le-

dematen , die op lluipachcige bevliegingen volgt ,

aan de \yereld bekend gemaakt , en door de druk-

pers in 'c ligt gegeven. —-— De Heer Watte-

camps , Stads Doélor te Valencyn , fchreef aan den

Heer Baumé Hoogleeraar te Montpellier, dat de

Geneesheer Pierre^ te Mé^ières, Mevrouw de Gra-

vin van Han van Mazerny , door het ExtraB van

de Khus radkans ^v2Xi eene Lammigheid; die aan de

middelen van de beroemdlle Geneesheeren van Parys,

aan de berugte Baden vaji Bourbon, enz. weder-

fpannig gebleven was, genezen had. De Graaf

de Blangy verzekert in zynen brief van lo December

179 1, dat hy een zeven- en twintigjaarigen jongeling

van eene Lammigheid, die hem zes maanden belet had

te gaan , door het extraU van de Khus radkans

genezen heeft.
^

Na alles nagelezen en overwogen te hebben ,

wat 'er voor en tegen de voordeelen van deze

nieuw aangeprezene plant opgegeven was, zo wilde

ik
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ik 'er oneenzydig over oordeelen , zo dra als my eene

Lammigheid van dien aarc zoude voorgekomen zyn. --

Niemand meer vyand dan Ik van Empirike en Specifike

middelen zynde , ontkende ik , zo als ook alle Ge-

nees- en HeeU meesters met my zullen doen, dac de

Rhus radkans hQZVQrmogQn had, van alle Lammig-

heden der onderde Ledematen te genezen: want men
zoekt even vrugteloos, gelyk in andere middelen, in

deze plant alle die eigenfchappen , die tegen elke oor-

zajik , die de beweeg- en gevoelloosheid kunnen ver-

oorzaken, vereischt worden; en hiervoor waarfchouwc

de Heer du Fresnoy den Geneesheer, zo als hy meld

in eenen brief van 12 December laatstleden, wanneer

ik zyn Hooggel. eene waarnemjag over deze Planc

gebonden had,

S. X.

Éene volkomen Lammigheid van de Lenden en de

onderde Ledematen bied my voor de tweedemaal

qene voordeelige gelegenheid aan , om nu andermaal de

kragt van de Rkus radkans te beproeven , waarna ik

zeer verlangt had. ^iet hier het gevaU

S. XL

Zekere Vrouw van omtrent dertig jaren, van een

öymig zwak geftel, moeder van twee kinderen, wierd
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in het jaar 1788, den agtflen December, van een he-

vige koorts aangevallen, die begon met huiveringen,

en koude , die veranderde in hitte en daarna in zwee-

ren, en welke eindelyk geheel af was op den 10 van

dezelve maand. — Eenige verkoelende en buikope*

nende middelen wierden, zo de zieke my verhaalde,

haar toegediend. • Den elfden derzelve maand

hernam de koorts met huiveringen, enz. zo als de

cerfte reis , eindigde egter met minder zweten dan de

eerftemaal op den 13 's morgens. — De zieke wist

niet wat haar toen voorgefchreven is , en men kon hec

niet ontdekken , dewyl haar Geneesheer reeds dood

waè ; maar zy herinnert zich geen koorts meer gehad

te hebben.

S- XII.

Den 15 December wilde de Lyderes *s morgen»

volgens gewoonte opftaan: maar het gevoel en de

beweging van de Lenden en van de onderfle Ledema-

ten waren flerk vermindert, en eer de dag gcëindigc

was , ten eenemaal verloren. De pis en drek-

lozing gefchiedde tegen haaren wil. De zieke

Vrouw wist niet wat men haar toen nodig geoordeek

heeft,

^
S. XlIL

Een maand omtrend daarna had zy het vermogen

• ' be-
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bekomen , van haaren drek en pis te kunnen weder*

houden, en loosde dezelve ook willekeurig.

$. XIV.

In het begin van het ja^r 1789, wierd de hoop,

welke men , door het vcraiogen van den drek en pis

willekeurig te ontlasten, bekomen had, vermindert,

door dien de Lyderes gefbkcrd wierd met hevige

ftuiptrekkingen der buig-en zoracyds der uitftrekkende-

fpieren , die dikwerf zo ilerk waren , dat de fterkfte

man die niet beletten kon. DezQ tegenwillige

en ongelyke bewegingen licrnamen 2ich verfcheide

malen op den dag.

S. XV.

Vier jaren leed deze ongelukkige vrouw dezen be-

klagenswaardigen flaat , onder het vrugteloos gebruik

van al het geen haar uit- en inwendig door de Kunst

toegediend wierd.

§. XVL

Wanneer ik nu op 25 December 1792 tot haare

hulp aangezogt wierd, onderzogt ik, welke de oor-

zaak van deze tcgenilreevende ziekte mogt zyn.

Ik bevond dat de Koorts -flof, die door de tusfchen-

pozende koorts , waarmede de Vrouw in het jaar 1788

flegcs
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flegts tweemaal behebc was geweest , niet genoeg ge-

kookt of uitgeworpen was, zich kon verplaatst, en

op de Hersfenen, bet Rugge- merg, of op de Zenu-

wen , &c. gefield hebben , en hier door de afklein-

zing of de invloed van het Zenuw-zap belet zyn. •

Dus de genezingswys beftond in de affcheiding en af-

voering van het Zc^u\^'-z^p te herftellen, en de ge-

voel- en de beweeglooze deelen vatbaar te maken

voor den invloed en aandoening der Dierlyke geesten.

, J. XVII,

Dewyl vooreerst deze Lammigheid veroudert was,

en haare oorzaak inzonderheid, volgens myn oordeel,

hier kon bedaan in eene taaye llilftaande floffe
, (§. 16.)

en dewyl ten anderen, diergelyke ziekte door de

koorts, door den afgang, of door ftuipachtige be-

wegingen in de beledigde deelen , door de Natuur

van zelfs voortgebragt , genezen is, gelyk de beroem-

de van Swleten (ƒ} en meer anderen getuigen , zo

befloot ik met de middelen , door de kundigfte Genees-

heeren aangeraden , te beproeven de natuur nate-

Yolgen.

§. XVIIL

Daarom tragtte ik op den raad van den kundigen

Lud^

f/) Corament. in H. Boerh. Aphor. c. 3. J. lodf.
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Ludwig (^ ) eene ds 't ware door kunscbewerkte

koorts te veroorzaken, op dat de llilllaande flof(§. i6.)

gekneed, verdunt, in beweging gcbragt en , was hec

Kiogelyk 9 uitgeworpen zoude worden ; zo als de

groote Celfüs (^) reets opgegeven heeft. Om
hier dit te bewerken, dcde ik de verlamde deelen

droog, en met doordringende geesten , tot rood wor*

dens toe, wryven. De vv^elriekcnde kruidbladen ; de

geestryke dampen door PVepfer (/) zo (lerk aangera-

den; de werkdadigCj roodmakcnde en blaarcrekkende

pleisters ; de drooge en gekerfde koppen ; met een

woord alle de huit-t*ergcnde, ppren ontfteking ver*

wekkende middelen wicr.kn allen zonder voordeel met

geduld gebruikt* —»— Het Êlektrike vuur wierd by

voorkeur als een koortsvcrwekkend middel, zö als dé

groote Camper (Ji^ het genoemt heeft, volgens raad

van den Geleerden de Haan (/), jallahert (fn)y

Desiiaisifi)^ Cratzenpein^ Smibert^ enz. en op dé

bes-

(^) Initit. Med. Clïn. pag. tot. §. ó^ü*

(Ji) Öe Re Medica cap. 27. folio 41*

(O Obferv. Med, Pradl. 32. png. 72.

Q-) Disfert. Optie, de Virii. Th^f. Mlscelï. 9.

(O Rat. Med. Pars i. cap. 8. pag. 139 en elders.

0;?)Experïencesrur reiearic. 143.

Cn) Diif. de Hetóipleg. per Elea:riC. curancl^^
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fecste wy^e, Vrugreloos toegedient. — Schoon ik mee

weinig vertrouwen het Eleélrifceren in de Lamraighcid

aanprys , om dat hec my zeldzaam voldaan heeft , zo

gelove ik egter, dat het nuttig kaiiwe;zen, byzonder

jn het 'geval ^ waar het de koking der fljlltaande vog«'

ten of een Koorts kan en mott te weeg brengen ^

|. XIX.

De roem waarrnede de Arnka pronkt, eühaèfé

goede uitwerkzels, die zy in de Lammigheid, onder

het btlluiir en volgens' getuigenis van Junker eni

Efchenbach gedaan heeft, porden my aan, om die

middel in deze beklagenswaardige Vrouw ook te be-

proeven. Ik liet haar dan de bloemen, dan den wor-»

tel ^ dan in zelfilandigheid , dan in afkookzel gebrui-

ken , meeren deels volgens de wyze van den Wcenfchen

.Geneesheer CoU'm , die met deze plant de meeste

proeven gpdaan heeft: egter in ons geval beantwoor-

de zy niet aan onze verwagting; daar ik nogtans hier

moet belyden , dat zy goede uitwerk zeis gedaan heefc

in eene Lanimigheid der Bovenfte ledematen by zeke«

ir^n Pastoor, omtrent Antwerpen, dien ik, daar woo-

fiende, genezcti heb. Dewyl zy in 't algemeen bra-

Icingen ^
pynlyke aandoeningen op het zenuw • gefïel ,-

en het zweeten te weeg brengt , dewyl zy de werk-

tuigen prikkelt , hunne werking vermeerdert, de taaye^

U
'

dife
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dikke, eti floppende vogten oplost, zo als de ver»

maarde Geneesheer Tisfot (0) getuigt; moest dan deze

plant aan ons oogwit, (§. 18.) in alle delen niet vol*

doen , en was haare beproeving hier niet volllrekt

nodig?

S. XX.

De afleidende middelen, zO als de Etterdragt, de

Moxa of Cylinder van den geleerden Pouteau (/>),

en andere bewerkingen van dezen aart, deden niets

voordeligs in dit geval. Zomtyds egter wierd de Ly-

deres eenige kleine prikkelingen , en eenige mindere

tegenwillige beweging in de verlamde deelen gewaar:

edog weinige dagen daarna verydelde onze hoop , en

het geringe bekomene voordeel verdween ten vollen.

S. XXI.

Daar een aanhoudende Buikloop, volgens het ge-

tuigenis van den kundigen Pereboom (f), de Lammig-

hcid genezen heeft, zo oordeelde ik, dat hier door

de ongekookte koorrsftoffe (§. 18.) zoude kunnen af-

gevoert worden^ en dus dat men hier , met grondige

re-

(0) Traite des Nerfs et de leurs Maladies. t. 3. part 2.

chap. 13. §• 127. p. 333.

(/>) IMelanges de Chirurgie, Oeuvr. Posthum,

(^q) Disfert. de Pardyfi Nervea, pag. 31.
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reden, deze ontlasting kon beproeven, en door pur-

geermiddelen, door prikkelende aarsfpuitingen dezel-

ve mogt veroorzaaken , volgens den ftaat en kragten

van de Lyderes en wetten der kunst: maar vrugteloos

waren myne pogingen ; na beurtelings geduurende drie

weken deze ontlasting in 't werk geflelt te hebben ,

fcheen de kwaal nog even onaangero^rt te zyn.

p. S- XXII.

Myne hoop egter hernam op den 27 Maart 1793,

wanneer de Vrouw met een anderendaagfche koorts

aangedaan wierd, die ik als een werking der Natuur

aanzag, en wie zoude zich niec gevleid hebben , daar

de befpiegeling en de ondervinding heiden het nut van

dezelve getuigen ! De koorts hernam negen malen,

en wierd met het nodige in elk haarcr trappen be-

vordert en onderfteunt; zy verliet nogtans de zieke,

zonder haar voor haare Lammigheid, ten. minften

Xigtbaar,. voordelig geweest te zyn; integendeel de

Lyderes was 'er merkclyk door verüapc en vermin^

derd,

$. XXIII.

De eetlust was minder en de fpysverteering ge-

fchiedde min gemakkelyk. De water en drek -lozing

gefchiedden egter als in den gezonden ftaat: en de

M 2 Ly.
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Lyckres had alle m-^anden , in weerwil van haare

ziekte, haare Maandftonden , zo in hoeveelheid ais}

in hoedaniglieid volgens haare gewoonte,

§. XXIV.

Na dat ik nu alles volgens myn oordeel in het werk

gefield 1 ad, en de Lyderes door de aangewende hulp

(§. 18-22.) niets gevorderc was, dagt ik, dat nu

hier het geval was, wanneer de Vrouw haare verloren

kragten (§. 22.) weder bekomen had, om het nieuw

aangeprezen middel te beproeven, en dat, zo 'er eenig

voordeel na volgde , men dan den lof der genezing

aan de Rhus radkans niet mogt onttickken. ——En
^p dat ik te zekerder zyn zoude, dat de tot nu toe ia

het werk gefielde Genezingswyze (§. i8 22.) de her«?

ftelling, zo zy volg ie, niet veroorzaakt had, wagtte

ik veertien dagen , eer ik haar het zo even genoemd

middel toediende ; in welken tyd de Lyderes haare

verloren kragten bekwam , maar altyd in denzelvcn

beklagens.waardigen ilaat was,

§. XXVv

Op den 5 Mey 1793 liet ik de Lyderes voor hec

eerst driemaal daags telkens, 's morgens, middags en

h avonds, twintig greinen Extraü van de Rhus radU

<iam toedienen y het geene zy zonder hinder of eenige
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onpasfelykheid te veroorzaken agc dagen lang ge*

brHikte.

§. XXVL

Den 1 2 derzelve maand liet ik haar dertig greinen

van hetzelve middel op de vorige wyze gebruiken ;

waar mede zy aanhielt op den 2oflen , zonder dat

men 'er iets van ontwaar wierd. De eetlust , de fpys-

verteering en andere werkingen bleven ongeftoorc.

§. XXVII.
I

Op den 21 nam deLyderes twee fcrupels eikereis,

driemaal daags; en niet voor op den i8 v/ierd men
eene uitwaafcming in de zieke delen gewaar, die aan*

merkelyk aangroeyde in de volgende dagen,

§, XXVIII,

Deri eerden Juny gaf , ik de Vrouw een dragma vaa

het gemelde Extra^ in , driemaal daags ; en op den

derden derzelve maand wierd de Lyderes en ook ik

eene meerdere warmte in de zieke delen gewaar,——
Op den zesden waren de fpieren van de verlamde de-

len flapper, de pezen minder gefpannen , en de (luip-

agtige trekkingen zo geweldig noch ook zo menigvul-

dig niet meer.

M 3 §. XXLt
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§. XXIX.

Den tienden liet ik de Lyderes vier fcrupels of tach-

tig greinen elke reis driemaal daags innemen ; en op

den twaalfden ondcrfchcidde zy de koude vnn de warm-
te in de zieke delen. '—^^ Alle de werkingen ge-

fchiedden in de lighaamlyke huishouding op de vol-

maaktfte wyze.

—

'— De Maan delyke ontlasting ge-

jfchiede op zyn tyd, mair meer dan zy in haare volle

gezondheid gewoon ivas.

§. XXX.

. Op den twintigften bleven de fluipachtlge bewegin-

g<?n: in de zieke delen ten eenemaalAveg, en het ge*

voel e^fl de magt tot de willekeurige beweging vermeer*

derden zqqx zigtbaar.

§* XXXI.

Den vier- en twintigden Juny nam de Vrouw twee

dragma's van het ExtraSi van de Rhus radkans
,

driemaal daags elke reis in ^ zonder dat haar eetlust of

andere werkingen beledigt wierden; alleen wierd zy

eene meerdere hitte in de Maag gewaar. Op

den deriigftên ging de Lyderes met hulp van twee

menfchen, die haar oadcrfteunden , door haar kamer.

S. xxxü.
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§. XXXIL

Öp den agtften July had de Vrouw alleen eencn

(lok nodig om haar in het gaan te onderfteunen , de-

wyl zy waggelende en met angst ging, en op den

vyftienden derzelve maand was liaar ,^ang fterk , en

zy had geen fteunzel meer" nodig; het gevoel was

ook een vollen herltelt. -
.

§, XXXIII.

^ Ziet daar eene genezing, waar over ik n^ieerder

zoude kunnen uitv^yden, ten voordele van de Rbus

radkans. Ik zoude 'er geen mindere gevolgen uic

Jcunnen afleiden tot vermindering der vooringenö-

ireniheid der fcbryvers, welker fchrifcen ik egtcr

hoog agt, waar mede zy tragten dit middel in hec

vergeetboek te brengen: maar ik hoop en verzoek

hun alleen , dat zy hunne proeven in het werk

flellen, zo als ik nog by gelegenheid doen zal, om
verder kennis tè geven , of de werking dezelve

2y. Ik zegge hier voor af, dat de Rhus

radkans my reets tweemaal dienst gedaan heeft in de

Lammigheid der onderde ledematen, byna door de

•

zelve oorzaak voortgebragt : en eens heeft zy my
verlegen gelaten in hec geval ; misfchien was daar

de kwaal te veel veroudert, of het geflel der Ly-

de.
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dercs te kwaadfappig, &c. Ik laat het aan de ge*

leerde Maatfchappy over, om *^r verder over te

oordcclen, en zo myne waarneming haare goedkeu-

ring wegdraagt, het publiek 'er van te onderrigien»

99 Non m/i eximiarum ohfervationum praftdh

injfru&a inens fagax pothftmam curandi

tnethodum asfaquiturT bagi-ivi#

BRUSSEL,

24 September I793<
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Str. Kr. I ftelüheid. j inlyn. ]

Betrokken

Hqid. N. L.

Betrokken

Helder

Betrokken

Helder

Betrokken

Bctr. N^ U

N. S



io|

29.

WAARNEMINGEN
AUGUSTUS, I7P3.

Winden. 1 Lugtge- l Regen
St r. Kr. I fleldheid.l

| in lyn

59:

9|



Da-j Baro-

meter.

O P
S

Ther-

mom.

ZWANENBURG,
E P T E M B E R, 1793.

Winden.
Str. Kr.

29. 8

30.

3^-

29.

29

57|
63

55

59ï
62

58I
57

57

54
54

10



Bnror

meter.

WAARNEMINGEN
S E P T E M B E R, 1793

Ther-
|

Winden, j Lugtge-
mom. I Str. Kr. fteldheid

R-egcn ï

inlyn. i

39- 9'i



Da-

Ö P Z W A N E N B Ü fe &.
O C T O B E R, 1793.

I Baro-
I
Thér-

j
Winden. | Lügtge- j Regen \'

V. I mom. I Sfr. Kr. ! fteldheid. | inlyn.
\

meter. \ mom.

10

tl

12

^3

14

15

16

29. 7i;
- 6 1

^:
- i|
- 81 I

- io|i

- iii.
- iié
- iii
- II

X
- 11%

1
- Ila

30-

29.IU
- 10'

- lol
- lOï

10
I

iO:|^

io|

11^

30.

- 2-i-

- 2

ï|

51

57

45

54
47
5o|

50^
57

54|
54
58Ï
55

i



I
Baro-

i

I
incteri

(

17

i8

19

20

21

Baro

in eter.
( «lom

I

WAARNEMINGEN
O C^J OBER, 1793.

I Ther- | Winden, j Lugtge- [ Regen
j

Str.

30.

;
30. o

1
29.11

' -II
1 - Tr



ZWANENBURG.
O r E M B E R , 1793.

Winden, j Lugtge- 1 Regen

Str. Kr. 1 ftelaheid. f ihlyn.



WAARNEMINGEN
N O r E M B E R , 1793.

Baro- j
Thcr- 1 Winden, j Lugtge- | Rejrèn

meter. mom. I Str. K\ fteidheid. inlvi\
2y. :i



OP ZWANENBURG.
DECEMBER, 1793.

Pa-
gen.



g-cn.

Baro-

meter.

'29. 7i
- n

D4
- 4^
- 4|
- 5§
- 5l
- 5|
- 51
- 6
- 5|
- 4i
- H
- H
- I

- 2

- H
-

^i
- 51

- 'i
-

''i
- 8i

4
- 10
«. lOi
- II

- 1^
- Ili
- ni
- 1^1
- 1^1
- II

-10
- 9l
- 9\
- 10
- I

WAARNEMINGEN
DECEMBER, 1793.

Ther- i Winden. 1 Lugtge- j Regen
Str. Kr. j

fteldheid. | in lyn \mom.„_.

45 i

451
4Ó

44|
42 1

44i
42^
42

43i
41^
Aol
42I
39-2-

38e
42^

56i
37l
40

37!
37
38

38

38

40

37§
38

38|
3S§
35

3^i
35

34|
36-1

34

33i
35

.331

34
3^^

32e
32I
27

z. w.

O.N. o.
N. O.

O. N.0.
O. t. N.

0.2.0.
O.

O. N.0.
i
N.W.

\ N.
O. t. N.

Z. O.

Z.

Betrokken

Betr. Regen

Betrokken

- ^1

Hoogfte Barometer 50 dm.

Laagile 28 —
Hoogde Thermom. 55 grad.

Regen - - 2^ lyn.

^^^A Uitwaasrcm. 7 —

Helder

2I lyn.

6. -

12

I

I

V. ö

L.n d

Laagite

'\':*

t.^^














